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תודות
מחקר זה הוא פרי עבודתם המשותפת של רבים ועל כך תודותינו מקרב לב.
אנו מבקשים להודות ל W.T. Grant Foundation -על המימון הנדיב לביצוע המחקר.
אנו מודים ללשכת המדען הראשי במשרד החינוך ,התרבות והספורט על מתן האפשרות לבצע את המחקר
כחלק מעבודתנו המשותפת במחקר בתחום האלימות במערכת החינוך .תודה גדולה ומיוחדת לדר' נורה
כהן שהייתה ,כרגיל ,הכוח המניע והמאפשר מאחורי הקלעים .תודה גם לדיקלה ,שהיא תמיד חיובית
ויעילה.
תודה לחברי ועדת ההיגוי שליוו את המחקר בתמיכה ובעצה טובה :פרופ' שמחה לנדאו יו"ר הועדה ,דר'
רחל ארהרד ,הגברת שוש צימרמן ,פרופ' יוסי צלגוב ,דר' ג'ראלד קרומר והגברת חנה שדמי .תודה
מיוחדת לנציגות שפ"י ובראשן דר' בלהה נוי והגברת חנה שדמי על העניין המתמשך בנושא ועל שיחות
מפרות ומעודדות.
המחקר המורכב דרש מאמץ ארגוני וטכני רב .אנו מודים לגברות נחמה בירנבאום ורינה מלמד ולמר סמי
יעקובי מבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית על עבודתם המסורה,
הסבלנית והיעילה שאפשרה קיום המחקר.
תודה גדולה למר אילן רוזינר שעשה עבורנו את העיבודים הסטטיסטיים בחלק הכמותי של המחקר.
כרגיל ,אילן הפגין כישורים מקצועיים מהדרגה הראשונה עם רצון טוב ומעורבות אישית שעושים את
ההבדל.
אנו מודים לדר' שלוה וייל על העבודה המקצועית והמאומצת באירגון הצוות לאיסוף הנתונים האיכותני,
ההדרכה והניהול שלו ,בתנאים לא קלים .אנו מודים לחברי הצוות -מר מוסא אבו גנאים ,מר אוהד זקבך,
מר אורן ללו ,הגב' דליה לוגאסי ,הגב' אפנן מסראווה ומר רם צ'ופרה .עבודתם המסורה והמעורבות
הרגשית והאינטלקטואלית שלהם תרמו רבות ללמידה שלנו מהמחקר.
התודות החשובות ביותר מגיעות לכל מי שסייעו לנו ללמוד כה רבות -המנהלים ,המורים ובעיקר
התלמידים .הנכונות שלכם לשתף אותנו בעולמכם נתנה לנו אפשרות לחלוק ולו במעט את החוויות היום
יומיות שלכם ,וללמוד כיצד ניתן למצוא דרכים להביא למציאות חיובית ושלווה יותר .תודה!
רון אבי אסטור ורמי בנבנישתי
המחקר מומן על ידי  W.T. Grant Foundationונערך בשיתוף פעולה ובסיוע לוגיסטי של משרד
החינוך.
דוח מחקר זה הוכן על ידי החוקרים הראשיים ,רון אבי אסטור ורמי בנבנישתי .אין הוא משקף בהכרח את
העמדות של הגרום הממן ,של משרד החינוך ,או של חברים בצוות המחקר.
בדוח זה משולבים מספר קטעים שנכתבו עם אילן רוזינר ושלוה וייל ונכללו בדוחות קודמים לקרן
המממנת.
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בתי ספר לא טיפוסיים מבחינת רמות האלימות שבהם
פתח דבר
האלימות במערכת החינוך היא אחת הסוגיות המעסיקות את החברה הישראלית בתכיפות רבה והמעוררת
רגשות עזים ותגובות ציבוריות קשות .בשנים האחרונות יש תחושה ציבורית ,שהיקף התופעה ועוצמתה
גדלים והולכים ,ושלחברה הישראלית בכלל ולמערכת החינוך בפרט ,אין פתרונות מספקים .קבוצת
המחקר שלנו ,בשיתוף פעולה מלא עם לשכת המדען הראשי במשרד החינוך ,התרבות והספורט ,בחרה
להתמודד עם התופעה בדרך של יצירת תשתית של מידע וידע מקיפים ,אמינים ולאורך זמן .תשתית זו
אמורה להוות את הבסיס האמפירי והמדעי להערכות מצב ולתכנון דרכי הפעולה המתאימים לאופי
התופעות ולהיקפן .במסגרת זו אנו עורכים סידרה של סקרים ארציים מייצגים הבוחנים את מאפייני
התופעה והיקפה בקבוצות שונות במערכת החינוך ,ולאורך השנים.
עבודה זו מדווחת על מחקר שהוא המשך לסקרים שערכנו על תופעת האלימות במערכת החינוך
ונובע מהם .סקרים אלו הצביעו על כך שיש שונות לא מבוטלת בין בתי ספר .נראה ,שיש בתי ספר
הנמצאים בסביבות דומות אך שונים זה מזה במידה ניכרת ברמות האלימות שבהם .כך למשל ,למרות
שהספרות המקצועית והממצאים האמפיריים מצביעים על כך ,שיש קשר חזק בין סביבות עניות ומרובות
עבריינות לבין רמות אלימות גבוהות בבית הספר ,מצאנו שיש מספר ניכר של בתי ספר שאינם מתאימים
לדפוס זה .בעקבות כך עלתה השאלה מה מייחד ומאפיין בתי ספר ,שמצבם מבחינת האלימות אינו דומה
למה שניתן היה לצפות על פי התיאוריה .האם ניתן להפיק לקחים וללמוד מניסיונם של בתי ספר
שהצליחו לשמור על רמת אלימות נמוכה למרות שהתנאים שבהם הם שרויים גרמו לבתי ספר אחרים
להיות אלימים בהרבה? האם אפשר ללמוד מהמתרחש בבתי ספר שבהם רמות האלימות הן דווקא גבוהות
באופן משמעותי ממה שניתן היה לנבא על סמך הסביבה שבה הם מצויים?
סוגיות אלו הן אוניברסאליות ומשותפות למערכות חינוך רבות ברחבי העולם .ואמנםW. T. ,
 Grant Foundationבארה"ב מצאה עניין רב בנושא והחליטה לתמוך בעבודתנו .קרן זו העוסקת
בארגונים ובמוסדות החברתיים שלהם השפעה מכרעת על חיי בני הנוער הסכימה לממן הצעת מחקר
שהוגשה על ידי רון אסטור מארה"ב ורמי בנבנישתי מישראל מתוך מחשבה שלמרות שהמחקר ייעשה
בישראל ,יש לו משמעויות לקהל יעד רחב ובינלאומי .חשוב להדגיש ,שהנכונות של הקרן לתמוך במחקר
זה נבעה מההשקעה הרבה שנעשתה בארץ כדי ליצור את תשתית המידע האמפירי-כמותי הנחוצה ככדי
לקדם את המחקר בתחום זה .לשכת המדען הראשי והשירות הפסיכולוגי ייעוצי במשרד החינוך ,התרבות
והספורט ראו את התרומה הפוטנציאלית של התמודדות עם שאלות אלו עבור מערכת החינוך בארץ ונתנו
לנו את הגיבוי והליווי כדי לבצע את המחקר בארץ .ממצאי המחקר מתפרסמים גם בארה"ב ומהווים חלק
מהדיון המקצועי והעיוני על המשמעויות של  .school reformשילוב זה בין המימון מארה"ב
והמעורבות של משרד החינוך בישראל ובין חוקרים ראשיים מארה"ב ומישראל הביא לדוח מחקר המכיל
חלקים בעברית ובאנגלית.
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המחקר הנוכחי הוא מחקר מעורב-שיטות –  .mix-methodמטרתנו הייתה להשתמש במתודות
כמותיות ואיכותניות בדרכים שישלימו אלו את אלו ,תוך ניסיון לנצל באופן מרבי את היתרונות של כל
שיטה .בחלק הראשון של המחקר השתמשנו בשיטות כמותיות כדי לזהות בתי ספר שאינם טיפוסיים
(לפחות מבחינת התיאוריה) ברמות האלימות שבהם ,ובחלק השני השתמשנו בשילוב שבין שיטות
כמותיות ושורה של שיטות מחקר איכותניות כדי ללמוד את בתי הספר ,שאותן זיהינו בחלק הראשון.
אנו מגישים דוח מחקר אך אין הוא מסכם את כל ההיבטים של המחקר שערכנו .עקב האופי
המורכב של המחקר ובזכות המידע העשיר והרב שקיבלנו במהלך עבודת איסוף הנתונים האיכותניים,
טרם הגענו למיצוי הידע שניתן להפיק מהמחקר .אנו מגלים שגם בין שני החוקרים הראשיים יש חילוקי
דעות לא מעטים באשר לפירוש ממצאים מסוימים וללקחים שיש להפיק מהם ,והדעות של החוקרים
משתנות תוך כדי המשך עבודה על הממצאים .ככל שאנו מעמיקים יותר אנו לומדים שחשוב להמשיך לדון
בממצאים ,לקבל תגובות ,לחזור לנתונים הגולמיים ולפרשנות הראשונית שלנו ולחשוב עליהם מחדש,
וחוזר חלילה .תהליך זה מוכר לכל מי שערך מחקר רב היקף ,ובעיקר מחקר המכיל מרכיבים איכותניים.
אנו רואים לכן את דוח המחקר הנוכחי כתחנה בדרך ארוכה .אנו מציגים אותו כבסיס להמשך
עבודה משותפת ,לדיון ולהעמקה .מטרתנו המרכזית היא שהלקחים מהמחקר יסייעו לכל מי ששוקד על
התמודדות עם אלימות במערכת החינוך בארץ ובמקומות אחרים בעולם.
בחלק הראשון של דוח המחקר נציג את הרקע העיוני של המחקר .בהמשך נציג את הממצאים
שהתקבלו בחלק הראשון של המחקר שבו זיהינו את התופעה של בתי ספר לא טיפוסיים ובחרנו את בתי
הספר המשתתפים במחקר האיכותני .חלקים אלו מופיעים באנגלית .בהמשך אנו מציגים בעברית ממצאים
שהתקבלו מכל אחד מבתי הספר שנכללו במחקר .ממצאים אלו נובעים מסקרים כמותיים ומאיסוף נתונים
איכותני מעמיק שערכנו בכל אחד מבתי הספר .בחלק זה אנו מסכמים בעברית את הממצאים וההמלצות
עבור כל אחד מבתי הספר במדגם .בחלק האחרון אנו מציגים מסקנות מהמחקר .כאן אנו מציגים חלק
מהמסקנות בעברית ,וחלק נוסף באנגלית .החלק בעברית מדגיש את המסקנות הנוגעות למדיניות
ולפרקטיקה והחלק באנגלית מתייחס יותר לזווית הראייה העיונית-תיאורטית.
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Theoretically Atypical Schools and School Violence:
School Factors as Buffers and Facilitators of Student Victimization
Study Overview and Goals
The associations between community violence, community demographics
(such as socio-economic status) and school violence are well documented in
numerous empirical and practice literatures. The existing theories and research
suggest that victimization rates of students in schools tend to reflect the victimization
rates and demographics of their surrounding communitiesi (see Astor, Meyer, &
Pitner, 1999; Errante, 1997; Fagan & Wilkinson, 1998; Laub & Lauritsen, 1998; Lee
& Croninger, 1995; Lorion, 1998; Mercy & Rosenberg, 1998). For example, most
theories of school violence would expect schools that are embedded in communities
with characteristics such as high crime/violence and high poverty to have higher rates
of school violence. Conversely, theory would predict that schools embedded in low
violence, low crime and high income communities to have lower rates of school
violence (see Astor, Vargas, Pitner, & Meyer, 1999, for a discussion; Laub &
Lauritsen, 1998; Lorion, 1998).ii
Nevertheless, the research and practice literatures also suggest that there are
considerable variations in victimization rates among school sites within
demographically similar communities (e.g., Astor, Meyer, & Pitner, 1999; in press;
Farrington & Catalano, 1998; Garbarino, 1978; Garbarino, Dubrow, Kostenlny &
Prardo, 1992; Hawkins,). For instance, there are some schools in low violence
communities that demonstrate low victimization rates while other schools in the same
communities demonstrate exceptionally high student victimization rates. Likewise,
there are schools within high violence communities that demonstrate exceptionally
low victimization rates, while other schools in the same communities show high
student victimization rates. These differences in student victimization rates between
schools in similar communities may be partially attributable to variations in the ways
school sites are dealing with school violence. Surprisingly, there has been little
empirical research about the characteristics and practices of schools that have
‘atypical’ victimization rates when contrasted with surrounding community
demographics. This study is designed to address this gap in the research and practice
literatures.
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The term “theoretically atypical schools” refers to schools where the violence
victimization rates are in the extreme opposite direction to community/ neighborhood
victimization rates and community demographic variables. There are two types of
theoretically atypical schools explored in this study. The first kind are schools that
have low levels of school violence, despite the high rates of community
violence/crime in which they are embedded. Other schools are ‘atypical’ in the
opposite direction – they exhibit high levels of within-school violence, despite much
lower rates of community violence and crime. This inquiry explores atypical schools
using both large scale nationally representative (for Israel) quantitative data along
with in-depth qualitative case study methods.
Our general hypothesis is that there are social/organizational variables within
the school that either buffer students from the influences in their communities or
exacerbate student victimization rates. Therefore, an examination of these two types
of atypical schools may highlight the impact of school organizational variables on
both low and high rates of school violence. As an exemplar of our predictions, Figure
1 is a heuristic model we created to guide our questions and analyses about the nature
of victimization in theoretically atypical schools. This particular model is an example
of how “spill over” external variables from the family and community that permeate
into the school setting may be buffered or exacerbated by school social-organizational
variables and ultimately effect student victimization. The model embeds the students’
experiences of victimization and school social organizational variables within the
concentric circles of the school, the family, the neighborhood, and the culture.
Clearly, ample data exist suggesting that school behavior is influenced by these
external variables. However, because we focus on atypical schools, our model
highlights how the school organizational variables influence victimization patterns in
those schools.
The dependent variable in figure 1 is student victimization (the three circles in
the extreme right of the model).iii The two center ovals represent organizational
variables present on school grounds that either buffer or accentuate student
victimization in the two kinds of atypical schools. In this model we present two major
types of school organizational variables – social support in the school (peer and staff)
and school policies and activities. This model predicts that different forms of school
victimization are influenced (in part) by how the school buffers external community
factors (as with schools in high violence communities that have very low school
9
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violence rates) or by the school’s organization that exacerbates victimization (as with
the schools that have very low community violence rates but high school
victimization rates).
As a whole, school factors are depicted in the center of the model (by the six
small circles/ovals in the larger concentric ovals). External spill over variables that
have permeated into the school environment are likely to have both direct and indirect
effects on student victimization. We expect that school policies, procedures, and
social supports (or lack of support) will buffer or facilitate the impact of these
overflow influences (or factors) on student victimization. In figure 1, schools,
students, families and communities are all embedded within a cultural context. In this
study we explore how the school organization in different cultural contexts
successfully/unsuccessfully deals with violence issues present in the surrounding
community. We describe the characteristics of atypical schools in three different
cultures in the Israeli educational system – Jewish-Secular, Jewish-Orthodox and
Arab.
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Consequences

The study consists of two distinct but conceptually interrelated phases:
Phase 1. Phase one consists of a detailed quantitative examination of atypical
schools resulting in profiles of within school factors and practices that characterize the
two kinds of atypical schools. Based on this phase we identify a group of 9 schools
that are theoretical atypical in their levels of violence
Phase 2. Phase two of the study is an in-depth study of each of the schools in
the sample. It involves quantitative analysis of a survey carried out among students in
each of these schools, as well as in-depth qualitative case studies of these schools.
In this report we present our findings, as well as some insights we gained
during the process of analysis. Given the richness and complexity of the findings we
expect that the process of learning from our work would require additional processes
of analyses and discussions.

Background
Understanding the Influence of School Context on School Victimization: An
Under-Developed Area of Research. The call for more research on the influence of
social contexts on behavior is not new. Lewin (1935, p. 73) posited that behavior is
equal to the function of the person within the environment. In 1979, Bronfenbrenner
urged researchers to better conceptualize the meaning of "context" for developing
children. Since then, researchers in the areas of youth violence, family violence, and
community violence have made headway in documenting the influential role of the
neighborhood, the peer group, and the family on children’s aggression patterns.
Nevertheless, twenty years later, leading researchers are still advocating for an even
greater understanding of the contexts of children’s development. Recently, Duncan
and Raudenbush (1999, p.29) stated:
This research [on context] is relevant to social policy aimed at
improving settings such as neighborhoods and schools; for if
certain settings are found to be especially helpful in promoting
desired child and youth outcomes, policy might aim to recreate
those settings on a broader scale.
Compared with research on the influence of these other social contexts, the relative
influence of school social context on children’s victimization or their understanding of
violent behavior within school contexts remains an under-explored area. An in-depth
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exploration of school-related contextual variables that influence children’s’
victimization patterns would contribute to a developing literature on the contexts of
school violence. The study begins with the assumption that questions regarding
student victimization need to be directly linked to the school setting rather than to
“victimization” across multiple settings. Historically, studies on youth violence and
aggression have not made this distinction.
Understanding the Scope of Student Victimization Within School Settings. We
believe that in a study addressing school victimization it is essential that the students’
reports of victimization be tied to events that occurred within or around the physical
context of the school. This is in contrast to many prior studies on school violence that
have not asked students to specifically differentiate between events that occur within
the school, the community, or the family (Centers for Disease Control and Prevention,
1996; Chandler, Chapman, Rand & Taylor, 1998; Finkelhor 1995; Finkelhor, &
Dziuba-Leatherman, 1994; Harel, Kenny, & Rahav, 1997; Kingery, Coggeshall, &
Alford, 1998; Osofsky, 1995; Singer, Anglin, Song, & Lunghofer, 1995). This
“global” focus on child victimization (behavioral events) without asking about the
specific context of the victimization is problematic because we know that school
victimization is related to but different than victimization in other contexts (e.g., the
family vs. the peer group vs. the community; see Elliot, Hamburg, & Williams, 1998
for multiple reviews on the relationship between social contexts and school violence).
Without knowing if the events reported by students occurred in school it would be
difficult if not impossible to ascribe the relative influence of the school context on
school victimization.
Furthermore, school victimization is a very broad concept and encompasses
many forms of harm including but not limited to verbal harm, physical harm, sexual
harassment, assault, bullying, gang activities, threats with weapons, and potentially
lethal behaviors. Many previous studies on school violence tended to focus on a rather
narrow range of violent acts as reported by either students or staff (e.g., Dwyer,
Osher, & Warger, 1998; Kingery, Coggeshall, & Alford, 1998; Lee, Croninger, &
Linn, 1996; Martin et al., 1996). For instance, studies on bullying used definitions that
combined diverse behaviors such as teasing and physical assaults, and did not include
a wide range of relevant behaviors, such as weapon-related violent acts (e.g., Boulton,
1993; Espelage & Burke, 2000; Limber & Small, 2000; Olweus, 1991, 1993, 1994,
1996; Rigby, 1996, 1997; Schafer & Smith, 1996; Slee, 1995; Smith & Sharp, 1994;
13
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Smith, Madsen, & Moddy, 1999). Other studies have focused more on violent-acts
that could be seen as crimes and were reported to the police (e.g., Astor, Pitner,
Meyer, & Vargas, 2000; Heaviside, Rowand, Williams, Farris, Burns, & McArthur,
1998; Kachur et al., 1996; Kann et al, 1998; Kaufman et al., 1998; Pittel, 1998). In our
study we gathered data on how students perceive a much wider range of violent acts
(e.g., sexual harassment, use of weapons, school fights, verbal harassment, threats of
violence, gang activity, bullying, etc.; see Appendix B for a full listing of the violent
acts addressed by the survey).
This wider range of victimization acts provides an opportunity to address an
important issue in violence research in general and in school violence literature in
particular: What are the different kinds of strategies used by atypical schools in
different cultures and for different forms of school violence? Currently, within the
youth violence literature there are conceptual references to different types of
aggression such as overt versus covert aggression, hostile versus reactive aggression,
emotional versus physical violence, or direct versus indirect bullying behaviors
(Astor, 1994; Astor & Behre, 1997; Dodge, 1986; Dodge et al., 1991; Hawkins,
Farrington, & Catalano, 1998; Olweus, 1993; Prinstein, Boergers, & Spirito, 2000;
Vernberg, Jacobs, Twemlow, Sacco, & Fonagy, 2000). There are no studies that
investigate directly whether certain within-school context factors have a different
impact on different forms of school violence. These types of studies are important
because it is highly likely that within-school context factors (such as teacher support)
would influence behaviors such as verbal teasing and bullying differently than they
would influence severe violent acts (such as bringing guns to school). These
differences have implications for our understanding of the specific mechanisms that
buffer the impact of the community. Furthermore, it is possible that different forms of
victimization are successfully responded to by different schools in numerous
successful ways?
School Organization and Community Variables. Prior research suggests that
variables such as school climate, teacher/child relationships, school rules and
discipline, and teacher support of students could influence levels of school violence,
and possibly serve as social-psychological protective factors from community
violence external to the school (e.g., Battishtich, Solomon, Watson, & Schaps, 1997;
Garbarino et al., 1992; Goldstein & Conoley, 1997; Gottfredson, 1997; Gottfredson,
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1985; Hyman, 2000; Hyman, & Perone, 1998ab; Lee & Croninger, 1995; Morrison,
Furlong, & Morrison, 1994, 1997; Noguera, 1995; Perone, 2000).
In this study we want to examine questions that highlight various schoolrelated context variables. For example, Figure 1 predicts that spill over variables from
the community could directly influence levels of student victimization by peers.
However, these external variables could be buffered by many school variables
including social support, school climate, teacher’s activities or procedures, and school
policies. Knowing which components of the school environment buffer or exacerbate
victimization for different groups of students and in different types of schools could
have many theoretical and practical implications regarding the structure and
organization of schools. We expect that within the atypical schools, the social
supports (peer and staff) school climate, procedures, and school policies mediate the
effects of external spill over variables on victimization. We also suspect that school
organizational variables may generate or contribute to higher school victimization in
communities where the external variables do not impinge negatively on the school
organization (see also Cairns & Cairns, 1991; Goldstein & Conoley, 1997; Hawkins,
Farrington, & Catalano, 1998; James, 1994).
In addition to school organization, the school violence literature demonstrates
that school type (i.e., primary, junior high, and high schools) also have a major impact
on school violence (American Association of University Women, 1993; Artz, 1997ab;
Artz & Rieken, 1997; Astor, Benbenishty, Zeira, & Vinokur, 2000; Astor & Meyer,
1999; Astor, Meyer, & Pitner, in press; Cano, Avery-Leaf, Cascardi. & O’Leary,
1998; Fineran & Bennet, 1998; Lee, Croninger, & Linn, 1996; Lockwood, 1997;
Molidor & Tolman, 1998; Potter, 1999; Stein, 1995; Zeldin & Price, 1995). These
types of school structures may carry their own philosophies, procedures, and beliefs
about development/ education. Within each school we will examine differences
between grade levels and the perspectives of children at different ages.
The quantitative profiles together with the qualitative case studies of the
different types of atypical schools explore multiple perceptions (i.e., students, teachers
and principals) on school-related variables as they pertain to the schools high and low
victimization patterns.
Based on findings from the school violence literature, other important context
variables are also explored/ included in both phases of the study:
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1. School context variables: We explore the following characteristics of atypical
schools.
a. School climate as seen from the different perspectives of students, teachers,
and the principals.
b. Structural/organizational characteristics consists of variables such as school
type (primary, junior, high); school size; mean class size; teacher/student ratio;
school location (center/periphery, urban/rural).
c. Characteristics of the student body: Parental socioeconomic status (SES)
indicators, family size, percent of new immigrants, percent of males versus
females.
d. Staff characteristics: Gender composition; age; education; how many years in
the school.
2. Community Variables and School Violence: There is strong support in various
literatures that the attributes of the school’s neighborhood (such as crime and poverty
rates) may influence the students’ perceptions and behaviors (e.g., Astor, Pitner, &
Duncan, 1996; Attar, Guerra, & Tolan, 1994; Duncan & Raudenbush, 1999;
Fizpatrick, 1997; Garbarino, 1992; Garbarino et al., 1992; Guerra et al., 1995; Laub &
Lauristen, 1998; Lorion, 1998). In phase one we explore this set of variables by using
several aggregated census-derived indicators that refer to household income,
education levels, family size, ethnic/religious heterogeneity, residential instability,
heterogeneity in terms of new immigrants versus native Israelis, rates for violent and
nonviolent crimes. These analyses are used mainly to select the atypical schools and
to describe the two kinds of atypical school pools in a detailed descriptive sense. In
phase 2 we interview student, teachers, principals, parents about these variables in
their neighborhood context and the role of the school.
3. Culture and School Factors: In our study we take an important step further than
most previous studies on community / school violence because we address the effects
of a range of school context variables on multiple forms of victimization in three
distinct cultures. From a research design/theory perspective, Israel’s organization of
public schools creates a natural opportunity to examine how schools deal with school
violence in three very different cultures. Publicly funded schools in Israel are
organized distinctly by cultural and religious affiliation of the student’s family.
Because language, religion, and culture are perceived as central to the preservation
and perpetuation of each sub-culture, these distinct cultural features are key elements
16
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in the publicly funded Israeli educational system. In Israel, Jewish families can choose
from an array of publicly sponsored schools based on their cultural and religious
orientations (e.g., Secular, Orthodox, and Ultra-Orthodox schools). Arab families also
have several different types of cultural public schools they can choose to attend (e.g.,
Muslim or Christian schools, or an Arab mixed religion school). In each public
school, the curriculum, language of instruction, teacher education, and overall mission
is built around an ethnic affiliation and/or religious ideology matched quite closely to
the families of children who attend that particular school. Consequently, in the Israeli
public educational system there is great cultural and religious variation between types
of public schools that serve different cultural groups; however, within each type of
cultural school category there is high homogeneity of cultural and religious practice
closely aligned with the student’s cultural group.
It would be very rare for a child from an Orthodox-Jewish family to attend a
Secular or an Ultra-Orthodox school. Alternatively, Secular Jewish students rarely
attend Orthodox or Ultra-Orthodox schools. In a similar vein, Arab students almost
never attend Jewish schools and vice versa. The quantitative profiles will be useful to
highlight patterns of similarities and differences in how each culture deals with school
violence. However, these types of profiles alone may not provide us with meaningful
information about the specific cultural practices/ procedures within those schools that
participants believe are actually making a difference. Hence, the qualitative phase of
this study will add depth and meaning (from the principals’, students’ and teachers’
views) regarding the role of culture from the perspective of school constituents. Phase
two explores questions such as, “What are the actual practices of successful Orthodox
Jewish schools and how do the schools understand orthodoxy as a factor in addressing
school violence”. Likewise, “How do Arab teachers, students and principals in
successful schools view their culture as a factor that may influence lower school
victimization?”
In summary, this study aims to:
1. Identify and describe schools that are theoretically atypical (i.e.,
their levels of within school violence do not match the
neighborhood demographic and victimization characteristics).
2. Use quantitative and qualitative methods to explore school context
factors that help explain the reasons for the schools’ atypicality.
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3. Examine the above questions separately for three different cultural
groups and will identify similarities and differences among the
groups.
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Phase I: Identifying atypical schools
(This section was prepared with Ilan Roziner and was submitted in previous
reports to the W.T. Grant Foundation)
Methodology
The aims of this phase of our study were:
1. Build victimization scores;
2. Predict the scores based on information about the school’s context (student
families and school neighborhood).
2. Compute the atypicality scores and identify atypical schools.
Sample
The initial data set contained 16413 participants, with 6013 (36.6%) primary school
students, 6935 (42.3%) junior high, and 3465 (21.1%) high school students. Data of
participants with less than 90% of valid values of the victimization items (767
participants) were excluded from the analyses, resulting in a sample of 15646
participants. Of these, 5795 were from primary schools (37.0%, with 1893 students
from 4th, 1981 from 5th, and 1921 from 6th grades), 6550 from junior high schools
(41.9%, with 2163 students from 7th, 2265 from 8th, and 2122 from 9th grades), and
3301 from high schools (21%, with 1708 students from 10th and 1593 from 11th
grades). Of the the total number of participants, 64.0% studied in Jewish, and the rest
- in Arab schools. Of 10018 Jewish students, 54% studied in Secular, and the
remaining 46% in Religious schools. Females constituted 50.9% of the sample.
Victimization items
The questionnaire used by junior-high and high school students included references to
victimization to 24 types of violent acts (AGRES1-AGRES24, Appendix A) and 7
sexual harassment items. The primary school questionnaire included a subset of 18
items (the following items were not used: AGRES1, AGRES5, AGRES6, AGRES7,
AGRES10, AGRES22. For each item, the respondents were asked to state, whether
this behavior had occurred in school "never", "once or twice", or "three times or
more" during the past month. The value of "three times or more" was relatively
infrequent: on average, it appeared in 8% of cases. In order to minimize the skewness
of data in factor analysis, the item values were dichotomized: "did not occur in the last
month" vs. "occurred at least once".
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The sexual harassment items required dichotomous answers in the
questionnaire: whether or not a behavior had taken place during the preceding month.
The missing values were coded as "did not occur" in the data. The percent of students
reporting victimization to each of the aggressive or sexual harassment behavior is
reported in Tables 1a and 1b, respectively. The items are ordered in the Table, as well
as in the rest of the results, in descending order of their overall frequency. The
distributions are presented by gender, school type (primary, junior-high and high
school) and cultural group (Non-Religious Jews, Religious Jews, Arabs).
Initial Factor Analysis of Victimization Items
The analyses were performed separately for each one of the 18 groups formed by the
intersection of the gender, school type and cultural group. The initial factor
extractions was performed with Principal Components method, with subsequent
orthogonal Varimax rotation with Keiser normalization. An oblique rotation was also
performed for each analysis, but since both rotations yielded very similar results, only
the orthogonal solution will be presented below. At the first stage, the rotation was
performed on components with Eigen values greater than one. The resulting factor
structure for each group is presented in Table 3. In the Table, for each item, a number
is provided, which signifies the factor on which the item was loaded most heavily.
Several items were loaded equally on two or three factors, and these factors are
marked with slashes.
The analyses yielded solutions with three to seven factors. Inspection of Eigen
values suggests that in most groups, the first factor explained a large amount of items
variance (Eigen values ranging between about 5 and 7), while the second factor
explained much less variance (Eigen values in the area of 2). In many groups, these
two factors were responsible for the most frequent (appearing in the upper part of the
Table) and for the least frequent behaviors (appearing in the lower part of the Table).
All the remaining factors had Eigen values rather close to 1. Using Catell criterion, it
seemed justified to try a solution with only two factors. Three items: #16 (seeing a
student with a knife), #05 (being involved in a conflict between ethnic groups), and
#06 ((being involved in a conflict between new immigrants and veteran Israelis) were
usually loaded on the least prominent factors, suggesting that these items were
somehow different from the other ones. These items were excluded from the second
stage of the analyses.
Final Factor Analyses of Victimization
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' 'בתי ספר לא טיפוסיים, אסטור ובנבנישתי,דוח מחקר

In the final analyses, the number of factors selected for rotation was forced to
be two in all the groups. The resulting factor structures appear in Table 4. Cases
where there was no clear loading on any of the factors (loading coefficients lower
than .35) are marked with "---", and double loadings (with two coefficients different
by no more than .05) are marked as "1/2". As previously, in all of the analyses, the
first factor was significantly stronger than the second one, with Eigenvalues around
6.0 and 1.8, respectively. The next factors, whose Eigenvalues are not presented in the
Table, were in most cases with Eigenvalues close to 1.0. It can be seen in Table 3 that
the two factors reflect the relative frequency of aggressive behaviors or their severity.
One of the factors includes the first half of the items, while the other - the second half.
Comparison of data in Table 3 with those in Table 2a suggests that in those cases
where an item was exceptionally loaded on a different factor than in the majority of
cases, the reason was that in such case the behavior frequency was lower or higher
than ususal. See, for instance, item 9 in the group of High School Arab Females.
Contrary to other groups, here it belongs to Factor 1, which in this case is the factor of
rare/severe behaviors. Indeed, the relative frequency of "threatening to hurt" in this
group (6%) is much lower than in the other groups.
As can be seen in the Table, items 19 to 2 belonged in the majority of the
groups to the "high frequency" or "mild behaviors" factor, while items 24 to 7
belonged in the majority of the groups to the "low frequency" or "severe behaviors"
factor. Three items of intermediate severity (22, 21, 4) belonged to both these factors
with equal frequency. In order to keep the indices based on the two factors as much
apart as possible, these items were excluded from further analysis. The "mild" and the
"severe" indices were formed as a simple average of 9 items each.
Sexual Harassment
Sexual harassment was investigated only among junior-high and high school
students. We therefore analyzed this information separately. In order to create an
index for victimization to sexual harassment, we conducted exploratory analyses on
the seven sexual victimization items. We found that only one factor had an Eigen
value that was higher than 1.0. We therefore created an overall index of sexual
victimization by averaging the seven items included in the scale.
The Cronbach coefficients alpha, means, and standard deviations for each
index are presented in Table 5. All internal consistency coefficients are at an
acceptable level - above .75, with severe behaviors index slightly less reliable in the
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six Primary School groups. It should be kept in mind that in these groups, the index
consists of 6 items instead of 9 in the 12 groups of students that are in junior-high and
high schools . When the data were collapsed across groups, the overall coefficients
alpha were: Mild Behaviors: .82; Severe Behaviors (Primary Schools): .70; Severe
Behaviors (Junior-high and High Schools): .83; Sexual Harassment: .80.

Predicting Victimization on the Basis of School Context Characteristics
Our goal was to identify schools that are atypical. That is, their levels are
either too high or too low than could be expected, given their school context. In order
to determine ‘atypicality’ we first examined what levels of violence could be expected
based on the school’s context. That is, we asked how school context predicts
victimization, and we then identified schools that could not be predicted well.
The analyses in this stage were conducted with schools as units of analysis.
There were 239 schools in the data set, with 77 Primary, 83 Junior-high, and 79 High
schools. Of the total number of schools, 76 were Non-Jewish, 80 were JewishNonreligious, and 83 were Jewish-Religious. For each school, the percentage of males
was computed to represent gender at the aggregated level of analysis.
We conducted these analyses on each of the three indices. It should be noted
that the indices were highly intercorrelated: r = .60 (n = 239, p < .0001) between Mild
and Severe Behaviors, r = .62 (n = 162, p < .0001) between Mild and Sexual
Harassment, and r = .79 (n = 162, p < .0001) between Severe Behaviors and Sexual
Harassment.
We first examined the relationships between each of the three indices of
victimization and the three variables that underlie our breakdown of groups: school
level, cultural group and gender. For the sake of the analysis, the variables: School
Level and Nation/School Type were coded each as an array of two dummy variables.
The following values were coded as 1: Junior-High, High, Non-Jewish, and NonReligious. In predicting Sexual Harassment, only the ‘Junior-High’ dummy variable
was used to discriminate between these and High schools. Percentage of Males
entered the regressions as a continuous variable. In addition to these variables, we
entered to the regression their cross-products, to represent two- and three-way
interactions. All independent variables were centered around their mean.
We performed hierarchical multiple regression analyses on each of the three
dependent variables – main effects entered in the first block and the interactions in the
22
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second. The analyses are presented in Tables 6a through 6c. Insignificant main effects
not involved in significant interactions, as well as insignificant interaction effects
were later omitted from the analyses and are not presented here.

At the next stage of the analysis, we added structural characteristics of the
schools and their socio-economic context to the prediction of victimization. There
were several groups of such characteristics:
1. School Classes Density, defined as a mean number of students in school classes.
2. Students' Families SES, defined as a mean of Z-scores of 4 variables describing
the families of all students in a specific school:
a) Percent of families with income below poverty level;
b) Percent of fathers with less than 8 (for Jews) or 9 (for Arabs) years of
schooling;
c) Percent of families with 5 (for Jews) or 6 (for Arabs) children or more; and
d) Education Ministry Index of Deprivation (an official index used to
characterize the overall socio-economic status of a school (  =ב.84).
3) School Neighborhood SES, defined as a mean of Z-scores of the following
variables describing all the census tract in which the school is located:
a. Percent of Non-Jews in Neighborhood;
b. Percent of Persons in Ages 0-17;
c. Percent of unemployed;
d. Percent of Persons with High Status Occupations (reverse-coded);
e. Percent of People with Low Status Occupations;
f. Percent of Employees Earning 4000 NIS and less;
g. Percent of Employees Earning 12000 NIS and more;
h. Percent of people with 0-8 Years of Schooling;
i. Percent of people with matriculation certificate or higher education
(reverse-coded);
j.

Mean Household Density (people per room).

k. The internal consistency index was á = .91.
4. Neighborhood Crime Index, defined as mean of Z-scores of percent of
neighborhood inhabitants that commited crimes against property and against body.
These variables weren't correlated one with the other.
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Intercorrelations between these four variables appear in Table 7. Only the SES
indicators of the families and the neighborhood are significantly correlated. The
correlations between the neighborhood variables and the three victimization indices
appear in Table 7. The family and the neighborhood SES indices are negatively
correlated with Mild aggressive behaviors, while they are positively related to the
Severe aggression and Sexual Harassment.
Victimization indices were regressed upon the above context characteristics
together with the school background characteristics (school level, cultural group,
gender). The analysis was performed in a hierarchical manner, with all the variables
forced to entry the regression in 2 blocks: all the school background characteristics in
one block, and the context characteristics in the other. Different methods of dealing
with the missing values were used in the regressions (pairwise, listwise, replacement
with mean), all yielding very similar results. The results, appearing in Tables 9a to 9c,
are based on replacement of the missing values with means.
The school background remained the strongest predictor, while the context
characteristics added a relatively modest amount of explained variance. Comparison
of the data in Tables 9 to those in Tables 6 shows that school background explained
67% of the Mild Behaviors variance, and context variables did not add significantly
beyond that. In predicting Severe Behaviors, 6% (p < .001) were added over 54%, and
for sexual harassment, the school context data added 8% (p < .001) over the 37%
explained by school characteristics.
Defining Atypicality
Standardized residual scores of the three victimization indices, generated using
these regression results, served as indicators of school atypicality. These scores were
highly intercorrelated: r = .64 (n = 239, p < .001) between Mild and Severe Behaviors,
r = .48 (n = 239, p < .001) between Mild and Sexual Harassment Behaviors, and r =
.60 (n = 162, p < .001) between Severe and Sexual Harassment Behaviors.
In the analyses that will follow, we used atypicality scores in two forms. One
was the continuous score of each indicator. The other was a trichotomous partition of
each score into: (a) low victimization atypical schools, with scores of -1 standard
deviation and lower, (b) typical schools, with scores of -.99 to .99 standard deviations,
and (c) high victimization atypical schools with a score of 1 standard deviation and
higher. There were 27 (11.3%) schools defined as low atypical on Mild Behaviors., 28
(11.7%) on Severe Behaviors., and 23 (14.2%) on Sexual Harassment. Twenty seven
24
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(11.3%) of schools were defined as high atypical on Mild Behaviors., 27 (11.3%) on
Severe Behaviors., and 23 (14.2%) on Sexual Harassment.
We then sorted the list of schools in our sample by school level, cultural group
and by the victimization indices. We sorted the list consecutively, first by the index of
severe victimization, then by mild victimization and finally, for junior-high and high
schools, by sexual harassment victimization. During this process we noted schools
that were either very high or very low in their atypicality scores (within each of the
nine cells). We identified schools that were within the geographical area and ensured
that our list includes both atypically high and low schools. Whenever we could make
choices among a number of candidate schools we tried to select schools that we
thought will be of special interest to our study. Hence, for instance, we decided to
select a Jewish school in the Occupied Territories and an Arab school located in a
mixed-ethnicity city. It should be noted that the need to select schools that would be
within a reasonable distance from Jerusalem limited the pool of eligible schools. We
therefore could not always select the most extreme schools.
Only one school refused to participate in the study. It was a Chabad school
with atypically low levels of violence. We were engaged with the school for several
months before it became clear that we would not gain reasonable access to the school.
We therefore replaced the school with another religious primary school.
Unfortunately, however, as can be seen in Table 1, the atypicality scores for the new
school (PR) were not as extreme. Due to this late inclusion, we collected the
quantitative data for this school separately, a couple of months after data were
collected for all other schools.
The final sample is presented in the following tables. We first present the
schools with their 'atypicality score' and we then present their breakdown according to
school level and cultural group.
Table 1: Schools by their levels of school violence and atypicality scores
School
Name

School
Level

Cultura
l Group

HA

High

ArabBedoui
n

Level
Atypic
of
ality of
Modera Modera
te
te
Violen Violen
ce
ce
38.38
1.52
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Level
of
Severe
Violen
ce

Atypic
ality of
Severe
Violen
ce

Level
of
Sexual
Harass
ment

Atypic
ality of
Sexual
Harass
ment

20.00

1.62

11.04

0.37
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HJ

High

HR

High

MA

JuniorHigh
JuniorHigh
JuniorHigh

MJ
MR

JewishSecular
JewishReligio
us
Arab

35.95

0.54

17.06

2.55

10.92

1.04

49.17

1.46

12.50

1.61

11.07

0.99

54.81

1.68

28.50

2.32

18.33

0.64

JewishSecular
JewishReligio
us
Arab

54.20

1.06

11.10

0.82

14.81

1.19

24.33

-1.63

1.52

-1.10

4.70

-0.70

29.48

-1.34

14.85

-0.97

N.A

N.A

Jewish- 42.44
-0.74
8.20
-1.32
N.A
Secular
PR
Jewish- 52.15
0.09
9.90
-0.96
N.A
Religio
us
Note: Issues of sexual harassment were not studied in prmary schools.

N.A

PA

Primar
y
Primar
y
Primar
y

PJ

Table 1a: Structure of the sample of atypical schools
.
Arab
Orthodox Jewish
Muslim/
Christian
A
R
Town
Suburban
Elementary
Atypically Low
Atypically Low

P
Junior
High

PA
Urban School
Atypically High

PR
(All girls school/ West
Bank Settlement)
Atypically Low

M
High
School

MA
(Bedouin)
Atypically High
HA

MR
Urban City School
(All Boys school)
Atypically High
HR

H
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N.A

Secular Jewish

J
Kibbutz/ Moshav School
Jewish/few Bedouin
Children
Atypically Low
PJ
Suburban
Atypically High

MJ
Urban City School
Atypically High
HJ
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Table 2a: Victimization Frequency by Gender, School Level, & Cultural Group
Gender
Males

Females

School Level

School Level

Primary

Junior-high

High

Primary

Junior-high

High

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Arabs J/Sec J/Rel Arabs J/Sec J/Rel Arabs J/Sec J/Rel Arabs J/Sec J/Rel Arabs J/Sec J/Rel Arabs J/Sec J/Rel
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

19. Someone yelled bad words / cursed

68

62

92

86

66

92

91

55

78

83

49

87

82

50

82

62

29

63

41

20. Someone made fun / put you down

56

47

66

68

50

74

79

38

55

70

40

69

72

42

67

60

24

49

34

23. Personal property stolen

45

53

43

50

51

51

58

36

37

43

45

48

44

42

53

45

29

40

31

16. Saw student on campus with knife

44

42

36

38

58

61

62

59

55

52

18

23

16

29

41

16

28

38

14

15. Grabbed or shoved by someone mean

43

59

70

68

60

69

72

37

43

49

41

50

49

29

42

26

12

23

9

09. Someone threatened to hurt you

31

49

54

57

47

50

56

30

39

40

37

47

47

17

26

15

6

14

6

11. Was involved in a physical fight

27

56

56

58

47

45

51

36

29

30

33

29

31

19

12

8

16

6

5

12. Punched or kicked by someone

24

44

51

55

36

45

54

20

25

36

27

35

37

13

17

10

4

7

3

05. Inv. In confl. bet. ethnic groups

22

.

.

.

25

29

45

18

23

26

.

.

.

10

21

22

10

15

13

18. Someone tried to scare by looks

22

30

32

33

29

27

29

30

25

21

27

27

25

22

19

13

19

12

9

02. Hit by stick / rock /other object

21

41

34

43

38

32

40

21

21

25

23

22

27

14

16

9

6

10

7

22. Personal property smashed/damaged

18

.

.

.

29

24

29

14

18

19

.

.

.

14

18

10

5

10

5

21. A group of students isolated you

16

50

37

42

39

10

12

24

11

4

35

36

34

29

10

7

17

6

7

04. Things taken by force or threat

15

33

29

32

23

21

27

11

14

15

30

23

24

12

15

9

4

9

3

06. Confl. bet. immigrants & veterans

15

.

.

.

25

15

25

20

17

11

.

.

.

12

9

10

9

10

7

24. Threatened on way to school/home

13

37

33

33

31

19

20

19

15

8

24

25

24

10

6

5

4

4

2

27
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Gender
Males

Females

School Level

School Level

Primary

Junior-high

High

Primary

Junior-high

High

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Arabs J/Sec J/Rel Arabs J/Sec J/Rel Arabs J/Sec J/Rel Arabs J/Sec J/Rel Arabs J/Sec J/Rel Arabs J/Sec J/Rel
14. Saw doctor/nurse hurt in a fight

10

29

17

18

24

16

17

16

12

6

15

7

7

7

4

2

5

3

1

03. Blackmailed (money) under threats

09

21

8

11

21

10

12

10

9

6

14

5

6

8

4

3

5

2

1

08. Threatened by knife and saw knife

09

19

6

9

27

6

17

19

7

5

8

3

3

8

2

2

3

1

1

10. Bullied/threatened/pushed by gang

09

.

.

.

21

12

12

12

13

6

.

.

.

5

4

3

2

3

1

13. A student has beaten you badly

08

24

19

23

19

11

13

10

9

6

14

11

13

7

2

2

2

2

1

01. Cut with a knife or sharp object

06

.

.

.

17

8

10

6

10

4

.

.

.

4

2

1

1

2

0

17. Personally saw a student with gun

05

13

2

4

13

5

7

10

10

3

6

1

2

4

1

1

2

1

1

07. Threatened by gun and saw the gun

04

.

.

.

11

3

4

7

8

1

.

.

.

3

1

1

2

1

1
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Table 2b: Sexual Harassment Behaviors Frequency by Gender, School Level & Cultural Group
Gender
Males

Females

School Level

School Level

Junior-high

High

Junior-high

High

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

s1. Tried to kiss without consent

24

9

11

17

14

8

7

9

4

3

7

3

s2. Spreaded/wrote sexual rumors

15

9

13

7

8

6

8

8

6

3

8

3

s3. Peeked when in toilet/locker

17

7

17

14

8

6

8

6

4

4

3

1

s4. Touched/pinched in a sexual way

18

10

18

13

11

9

6

15

4

3

9

4

s5. Tried to come on to/comments

17

7

11

14

10

6

6

14

5

3

15

3

s6. Tried to take clothes off

15

17

14

9

10

5

2

4

3

1

3

1

s7. Showed obscene pictures or sent letters

27

14

26

22

11

10

13

9

6

8

5

3

29
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Table 3: Factor Structure of Victimization by Gender, School Level, & Cultural Group
Gender

Primary

Males

Females

School Level

School Level

Junior-high

Cultural Group

High

Cultural Group

Primary

Cultural Group

Junior-high

Cultural Group

High

Cultural Group

Cultural Group

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

%
19. Someone yelled bad words / cursed

68

1

2

1

2

3

4

1

2

1

1

3

3

2

2

3

2

2

5

20. Someone made fun / put you down

56

1

2

1

2

3

4

1

2

1

1

1

1

2

2

3

2

2

5

23. Personal property stolen

45

3

1

1

2

1/3/4

1

4

2

1

1

1

1

4

2

3

2

4

5

16. Saw student on campus with knife

44

3

3

2

3

4

1

4

4

4

2

2

2

4

2

1

2

5

2

15. Grabbed or shoved by someone mean

43

1

2

1

2

3

4

1

2

1

1

1

1

2

2

3

2

2

3

09. Someone threatened to hurt you

31

1

1

1

2

3

4

1

2

1

1

1

1

2

1

2

1

1/4

2

11. Was involved in a physical fight

27

1

1/2

1

2/3

4

1

3

3

4

1

1

1

2

1

2

4

1

3

12. Punched or kicked by someone

24

1

1

1

2

3

4

1

2/3

1

1

1

1

2

1

2

1

1

3

05. Inv. In confl. bet. ethnic groups

22

.

.

.

1

4

1

3

4

4

.

.

.

1

5

6

4

5

6

18. Someone tried to scare by looks

22

2

1

1

1/2

1

3

1

1/2/3

4

1

1

1

4

1/2/3

1

2

6

2

02. Hit by stick / rock /other object

21

3

1

1

1/2/3

1

1

1/2/3

3

1

2

1

1

1

1

1

1

2/5

2

22. Personal property smashed/damaged

18

.

.

.

1

1

3

2

1

3

.

.

.

1

3

1

3

4

2

21. A group of students isolated you

16

4

4

3

2

1

3

1

1

3

3

3

3

2

3/4

2

3

1

3

04. Things taken by force or threat

15

2

1

1

1

1

3

2

1

3

1

1

1

1

3

1

3

4

2

06. Confl. bet. immigrants & veterans

15

.

.

.

1

4

1

3

4

4

.

.

.

3

5

6

4

5

6

24. Threatened on way to school/home

13

1

1

2

1

1

3

1

1

2

1/2

1

1

1

1

1/2

1

1

1

14. Saw doctor/nurse hurt in a fight

10

2

3

2

1

4

1

3

1/3

2

2

2

2

1

5

4

1

1

1

03. Blackmailed (money) under threats

09

2

3

2

1

1

2

2

1

3

2

2

2

1

3

4

3

4

4

08. Threatened by knife and saw knife

09

2

3

2

3

2

1

2

3

6

2

2

2

2/3

4

4

1

6

7
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Gender
Males

Females

School Level

School Level

Primary

Junior-high

High

Primary

Junior-high

High

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

10. Bullied/threatened/pushed by gang

09

.

.

.

1

1

2

2

1

2

.

.

.

1

1/3

2

1

1

1

13. A student has beaten you badly

08

2

1

2

1

1

3

2

1

2

2

1

2

1

1

2

1

1

4

01. Cut with a knife or sharp object

06

.

.

.

1

2

1

2

1

2

.

.

.

1/3

1/4/5

5

1

3

1

17. Personally saw a student with gun

05

2

3

2

1

2

1

2

1

5

2

2

2

3

4

5

5

3

1

07. Threatened by gun and saw the gun

04

.

.

.

1

2

1

2

1

5

.

.

.

1

4

5

3

3

7

31
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Table 3: Factor Structure of Victimization by Gender, School Level, & Cultural Group
Continued
Gender
Males

Females

School Level

School Level

Primary

Junior-high

High

Primary

Junior-high

High

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Eigen Value of Factor 1

5.40

4.84

5.47

7.45

6.88

6.83

7.35

8.53

6.35

5.11

4.65

4.86

7.06

5.18

5.91

6.20

6.01

5.80

Eigen Value of Factor 2

1.46

1.57

1.67

1.93

2.14

2.28

1.67

2.11

2.17

1.35

1.55

1.55

1.96

1.99

2.03

1.89

2.05

2.28

Eigen Value of Factor 3

1.06

1.04

1.03

1.13

1.18

1.22

1.19

1.17

1.34

1.01

1.04

1.07

1.08

1.34

1.37

1.20

1.27

1.53

Eigen Value of Factor 4

1.05

1.01

1.10

1.04

1.12

1.00

1.18

1.02

1.27

1.19

1.14

1.17

1.35

1.10

1.13

1.13

1.11

1.23

1.04

1.12

Eigen Value of Factor 5

1.04

Eigen Value of Factor 6

1.00

Eigen Value of Factor 7

1.04

1.08
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Table 4: Revised Victimization Factor Structure by Gender, School Level, & Cultural Group

Gender
Males

Females

School Level

School Level

Primary

Junior-high

High

Primary

Junior-high

High

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Nation/ Sch. Type

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

%
19. Someone yelled bad words / cursed

68

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20. Someone made fun / put you down

56

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23. Personal property stolen

45

1

1/2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15. Grabbed or shoved by someone mean

43

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

09. Someone threatened to hurt you

31

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11. Was involved in a physical fight

27

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

12. Punched or kicked by someone

24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

18. Someone tried to scare by looks

22

2

1

1

1/2

1

1/2

1

1/2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

02. Hit by stick / rock /other object

21

1

1/2

1

1

1

1

1/2

1/2

1

2

1

1/2

2

1

1

2

1

1

22. Personal property smashed/damaged

18

.

.

.

1

1/2

1/2

1

2

1

.

.

.

1/2

1

1

2

1

1

21. A group of students isolated you

16

---

---

---

1

2

2

1

2

2

---

---

---

2

2

1

1

1/2

1

04. Things taken by force or threat

15

2

1

1/2

1

1/2

1/2

2

2

1/2

1

1

2

2

1

1

2

1

1/2

24. Threatened on way to school/home

13

1

1

2

1/2

1/2

2

1/2

2

2

1/2

1

1/2

2

1

2

2

2

2

14. Saw doctor/nurse hurt in a fight

10

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

03. Blackmailed (money) under threats

09

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

08. Threatened by knife and saw knife

09

2

2

2

--

2

2

---

2

2

2

2

2

2

2

2

2

---

---

10. Bullied/threatened/pushed by gang

09

.

.

.

2

2

2

2

2

2

.

.

.

2

2

2

2

2

2
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Gender
Males

Females

School Level

School Level

Primary

Junior-high

High

Primary

Junior-high

High

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Nation/ Sch. Type

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

13. A student has beaten you badly

08

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

01. Cut with a knife or sharp object

06

.

.

.

2

2

2

2

2

2

.

.

.

2

2

2

2

2

2

17. Personally saw a student with gun

05

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

---

2

2

07. Threatened by gun and saw the gun

04

.

.

.

2

2

2

2

2

.

.

.

2

2

2

2

2

2

2

Note: Factors are labeled by their content and not by the magnitude of their Eigen value.
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Table 5: Internal Reliability and Distribution of Indices by Gender, School Level, & Cultural Group
Gender

Mild Aggressive Behaviors

Severe Aggressive Behaviors

Sexual Harassment Behaviors

Males

Females

School Level

School Level

Primary

Junior-high

High

Primary

Junior-high

High

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Cultural Group

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

Arabs

J/Sec

J/Rel

α

.79

.78

.83

.81

.79

.79

.81

.82

.82

.79

.78

.79

.79

.76

.76

.72

.77

.73

M

49.1

55.4

57.5

47.1

53.8

59.1

33.5

39.2

44.3

36.0

46.1

46.0

27.7

37.2

27.5

16.1

24.9

16.2

SD

30.1

28.0

30.7

30.8

28.2

28.0

29.1

29.3

29.5

28.8

27.5

28.4

26.2

24.5

23.0

19.9

22.9

19.3

α

.74

.62

.69

.81

.80

.81

.79

.88

.76

.70

.60

.61

.82

.68

.74

.77

.75

.78

M

23.9

14.1

16.3

20.4

10.1

12.4

12.2

10.2

5.0

13.7

8.5

9.0

6.3

2.8

2.2

3.0

2.1

1.0

SD

27.7

19.5

22.4

24.9

18.5

20.6

19.7

21.5

12.7

21.3

15.4

16.2

15.6

8.6

8.2

10.1

8.3

5.9

α

.

.

.

.82

.77

.82

.82

.86

.78

.

.

.

.76

.67

.76

.75

.71

.84

M

.

.

.

19.0

10.5

15.5

13.6

10.1

7.2

.

.

.

7.1

9.2

4.6

3.6

7.2

2.4

SD

.

.

.

27.2

19.7

25.0

23.5

22.2

17.0

.

.

.

16.3

16.6

13.4

11.8

15.4

10.9
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Table 6a: Predicting Mild Aggressive Behaviors by School Background Characteristics: Multiple regression analysis results.

Independent Variable

Step 1

Step 2

SE(B) β

B

B

SE(B)

Step 3
β

40.2940*** .531

B

SE(B)

β

Constant

40.3880*** .533

40.3920*** .521

Non-Jews (A)

-7.034***

1.147

-.237

-7.295***

1.144

-.246

-7.014***

1.125

-.236

Junior-High School (B)

-5.463***

1.304

-.188

-5.388***

1.296

-.186

-5.731***

1.272

-.197

High School (C)

-18.239***

1.319

-.621

-18.167***

1.311

-.619

-18.580***

1.292

-.633

Percent of Males (D)

.272***

.020

.519

.241***

.024

.460

.235***

.023

.448

AXB

1.687

2.794

.027

.978

2.744

.016

AXC

1.954

2.841

.031

.934

2.809

.015

AXD

-.042

.049

-.034

.025

.053

.020

BXD

.172**

.065

.163

.156*

.064

.148

CXD

.119

.064

.117

.114

.063

.112

AXBXD

-.489**

.142

-.194

AXCXD

-.408**

.140

-.169

R2 change

.652***

.012

.017**

Adjusted Model R2

.646***

.651***

0.666 ***

*P < 0.05 ** p < 0.01 *** p < 0.001
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Table 6b: Predicting Severe Aggressive Behaviors by School Background Characteristics: Multiple regression analysis results.

Independent Variable

Step 1

Step 2

B

SE(B) β

B

SE(B)

Constant

9.604***

.327

9.638***

.311

Non-Jews (A)

5.844***

.807

.388

5.896***

.766

.392

Secular School (B)

.243

.794

.016

.142

.753

.010

Junior-High School (C)

-4.621***

.801

-.314

-4.722***

.760

-.321

High School (D)

-8.449***

.810

-.567

-8.432***

.768

-.566

Percent of Males (E)

.096***

.012

.361

.101***

.012

.381

AXE

.088**

.029

.141

BXD

5.470***

1.394

.174

CXE

.049*

.024

.092

R2 change

.492***

.058***

Adjusted Model R2

.481***

.535***

*P < 0.05 ** p < 0.01 *** p < 0.001
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Table 6c: Predicting Sexual Harassment Behaviors by School Background Characteristics: Multiple regression analysis results.

Independent Variable

Step 1

Step 2

B

SE(B) β

B

SE(B)

Constant

10.138***

.403

10.141***

.391

Non-Jews (A)

3.289**

.948

.259

3.267**

.920

.257

Secular School (B)

1.455*

.933

.116

.628

.941

.050

High School (C)

-3.894***

.769

-.328

-3.945***

.747

-.332

Percent of Males (D)

.086***

.013

.433

.085***

.013

.429

5.116**

1.575

.214

BXC
R2 change

.344***

.042**

Adjusted Model R2

.327***

.366***

*P < 0.05 ** p < 0.01 *** p < 0.001
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Table 7: Intrecorrelations between School Context Variables
N_in_class

FAMILY

N_in_class Mean Num. of Students in Class

--

FAMILY Students' Families SES

-.022

NEIGHBOR Neighborhood SES

.095

.663***

CRIMES Neighborhood Crimes Index

.046

-.083

NEIGHBOR

-.020

*** p < 0.001
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Table 8: Correlation Between School Context Variables and Victimization Indices
School Environment Items

Mild Aggr.

Severe Aggr.

Sex. Harass.

N_in_class Mean Num. of Students in Class

.130*

.230***

.183*

FAMILY Students' Families SES

-.143*

.404***

.290***

NEIGHBOR Neighborhood SES

-.188**

.327***

.193*

CRIMES Neighborhood Crimes Index

.281***

.299***

.070

* p < 0.05 ** p < 0.01 *** p < 0.001
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Table 9a: Predicting Mild Aggressive Behaviors by School Background and Context Characteristics: Multiple regression analysis results
SE(B)

β

Predictor

B

Constant

39.921***

1.638

Non-Jewish School (A)

-8.133***

1.954

-.274

Junior-High School (B)

-4.336**

1.522

-.149

High School (C)

-17.003*** 1.520

-.579

Percent of Males (D)

.225***

.024

.428

AXB

1.074

2.763

.017

AXC

1.230

2.823

.019

AXD

.028

.053

.022

BXD

.187**

.066

.177

CXD

.151*

.066

.148

AXBXD

-.498**

.142

-.198

AXCXD

-.420**

.141

-.174

N_in_class Mean Num. of Students in Class

.132

.655

.010

FAMILY Students' Families SES

1.156

.928

.068

NEIGHBOR Neighborhood SES

-.242

1.207

-.013

CRIMES Neighborhood Crimes Index

.307*

.152

.093

Adjusted R2 = .668, F (15, 223) = 32.92***
* p < 0.05 ** p < 0.01 *** p < 0.001
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Table 9b: Predicting Severe Aggressive Behaviors by School Background and Context Characteristics: Multiple regression analysis results.
Predictor

SE(B)

β

B
Constant

9.355***

.933

Non-Jewish School (A)

3.022**

1.109

.201

Secular School (B)

1.760*

.783

.118

Junior-High School (C)

-4.181***

.838

-.284

High School (D)

-7.257***

.843

-.487

Percent of Males (E)

.101***

.012

.381

BXD

5.021***

1.310

.159

AXE

.082*

.027

.131

CXE

.040

.023

.075

N_in_class Mean Num. of Students in Class

.432

.369

.061

FAMILY Students' Families SES

3.182***

.552

.370

NEIGHBOR Neighborhood SES

-.130

.672

-.013

CRIMES Neighborhood Crimes Index

.178*

.082

.106

Adjusted R2 = .595, F (12, 226) = 30.16***
* p < 0.05 ** p < 0.01 *** p < 0.001
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Table 9c: Predicting Sexual Harassment Behaviors by School Background and Context Characteristics: Multiple regression analysis results.
Predictor

B

β

SE(B)

Constant

10.22*** .375

Non-Jewish School (A)

1.855

Secular School (B)

2.597** .984

.207

High School (C)

-4.566*** .898

-.384

Percent of Males (D)

.090*** .012

.453

BXC

4.802** 1.493 .201

N_in_class Mean Num. of Students in Class

-.640

FAMILY Students' Families SES

2.758*** .668

.386

NEIGHBOR Neighborhood SES

-.383

.831

-.048

CRIMES Neighborhood Crimes Index

.874

.567

.092

1.403 .146

.485

-.107

Adjusted R2 = .447, F (9, 152) = 15.43***
* p < 0.05 ** p < 0.01 *** p < 0.001
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Phase II: In depth study of atypical schools
Methodology
This phase contained two stages. The first was a quantitative study of the school and
the second stage was an in-depth study of the school that utilized qualitative methods.
Stage 1: Quantitative surveys of each of the schools in the sample
As described above, we identified schools that we intended to include in the
present study. For the purposes of data collection we added these schools to our
sample of the national study of school violence conducted during the winter and
spring of 2002. In each of the schools included in the present study we surveyed two
classes for each grade level (three grade levels in primary and junior high schools and
two grade levels in high schools). Except for one school, the surveys were conducted
by an outside team that collected data for the national study (one school, PR, was
surveyed by D. the field researcher). The procedures and questionnaires used in this
phase are described in detail in our research report (2003 ,)בנבנישתי.

Stage 2: Qualitative studies of each of the schools in the sample
(the description of the methodological aspects of the qualitative part was written
by Shalva Weil, and was submitted in a previous report to the W.T. Grant
Foundation)
Background: Qualitative Studies of Violence
In the qualitative field, there have been several European contributions,
including the works of P. K. Smith (1997), as well as Costabile (1999), Del Barrio
(1999), and other European countries, who adopted an observational approach to the
study of school violence. Surprisingly, there have been relatively few full-scale
ethnographies that explore the role of diverse educational practices as they pertain to
school violence.1 A notable exception is Debarbieux's recent volume on everyday
oppression of minors, with interesting descriptions of use of space and power among
students (Debarbieux et al 2002), and Devine's book on the culture of violence in inner

1

The International Conference on Violence in School, Québec, Canada, May 11 to
14, 2003 contains many ethnographic reports, and may well rectify that situation.
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city schools in New York (1996); Casella's volume on "Being Down" with its
descriptions of 'hood rats' and 'city cops' is also interesting (2001).
Specifically, there has been little ethnographic research about the
characteristics and practices of schools that have ‘atypical’ victimization rates when
contrasted with surrounding community demographics, which is the focus of this
research. In fact, ethnographies of violence in schools appear to be few and far
between.
Qualitative research into school victimization has tended to concentrate on a
few well-trodden fields. Some of these are extremely interesting and wide-spread, such
as "bullying" (Olweus, 1993; Whitney and Smith, 1993). Bullying, as a concept, has
become the corner-stone of Peter Smith's extensive work into school victimization, and
can be distinguished from "rough-and tumble" behavior (Humphreys and Smith, 1987;
Smith and Boulton, 1990); bullying in school can also be compared with bullying at
the work-place (Smith, 1997). The term "bullying" is relevant with variations in many
countries, with difference as to age, gender and culture (Smith, Cowie, Olafsson, &
Liefooghe, 2002). Other studies have focused more on violent acts that can be
designated crimes, some of which are reported to the police, such as sexual
harassment, use of weapons, verbal harassment, threats, gang activity, and so on (e.g.
Devine, 1996; Casella, 2001).
The Advantages of the Qualitative Study
The study researches a wide range of violent issues and does not restrict itself
to one or even several types: it relies upon what field researchers see and report in the
field. The principal advantage of the qualitative research is to gather data in each
school regarding the programs, philosophies, procedures, strategies, as well as to
document the voices of students, teachers, principals and parents regarding their
schools’ approach to school violence. In addition, the qualitative data provides a rare
check or validity of the quantitative data already collected on the same schools. The
qualitative sample thus complements the quantitative sample, but is also designed to
examine both the authenticity of the quantitative sample and examine items that it was
not possible to discover quantitatively. The qualitative phase of this study was
designed to add depth and meaning (from the principals’, students’ and teachers’
views) regarding the role of culture and religion from the perspective of school
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constituents. It explores questions such as, “What are the actual practices of Orthodox
Jewish schools and how do the schools understand orthodoxy as a factor in addressing
school violence”. Likewise, “How do Arab teachers, students and principals view their
culture as a factor that may influence lower school victimization?”
The qualitative study points to the ways students and staff within each culture
view aspects of their school. For example, within some Orthodox Jewish schools and
Arab cultures, higher levels of teacher- to- student physical aggression are 'tolerated',
such as corporal punishment, whereas in Jewish secular schools students may 'suffer'
from higher levels of verbal insults or forms of humiliation by teachers. A qualitative
examination provides a more coherent rationale from the participants’ viewpoint as to
when cultural approaches facilitate or restrict specific types of student victimization.

Recruitment of a Research Team
The selection of a research team was guided by professional qualifications and
specialization in qualitative methods in education, the special characteristics of the
schools and political-pragmatic considerations. It was thus deemed suitable to select
an Arab researcher for Israeli-Arab schools, both because that researcher could speak
Arabic fluently and communicate according to language and cultural codes and also
because it would be politically “incorrect”(and possible dangerous) in today’s
political climate for an Israeli Jewish researcher to enter an Arab school while Israeli
Arab researchers are qualified and readily available. Even more minute considerations
came into play in the selection of a suitable researcher for the Arab Bedouin school in
the south of Israel. On the basis of past experience, it was decided to search for a
Bedouin researcher with the knowledge that there is a growing tension between
Bedouin Arabs and what are colloquially called “Northerners”, namely other Israeli
Arabs who come from the North of Israel and are not Bedouin.2
Similarly, it was considered appropriate, though not essential, for a religious
researcher to study a religious school in the Occupied Territories, but here an even
more specific concern operated: the qualitative research director (Shalva) initially
could not find an appropriate researcher who would be willing to travel the dangerous
This dichotomous differentiation into “Northerners” and “Southerners” is almost universal, the
northerners usually being more prosperous and powerful than the southerners. Take the division in the
United States in general, the dichotomy in the city of Tel Aviv in Israel, where the northerners are
perceived to control the access to resources, and the division in south India between northists and
southists among Kerala Christians, the former being more prestigious than the latter (Weil, 1984).
2
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road to the settlement in the Occupied Territories in order to carry out the research. In
the end, a religious student-educationalist settler from another settlement in the
Occupied Territories was selected, who was not frightened to visit the settlement on a
regular basis.
After several months of interviewing and selecting from a wider pool of
candidates, the following truly diverse and intellectually outstanding field research
team was assembled:


O. an outstanding male graduate student in Sociology at the Hebrew
University, who had written and evaluation report on Prof. Rami
Benbenishty’s project on violence in Herzliya schools and whose M.A.
dissertation is on violence in schools. O. has taken on three schools, one of
which is religious. He does not define himself as a “secular” Jew, although he
was educated in the secular school system.



D. an excellent female graduate student in Education at the Ben-Gurion
University of the Negev, who is writing an M.A. dissertation on secularreligious perceptions in the Israeli educational system. D. studied one religious
primary school and one secular primary school.



A. an Israeli Arab female student, who is a graduate student. in Sociology and
Education at the Hebrew University, and has worked on interviewing in an
educational project, as well as documenting Jewish and Arab groups at a
museum on the old Jordanian border (in Israel since 1967) in Jerusalem. A.
studied two Israeli-Arab schools.



M. an Israeli male Bedouin, who has completed a qualitative study of Bedouin
youth at a Bedouin high school for his M.A. dissertation and is lecturing to
Bedouin educators at a teachers’ training college. M. studied the Bedouin
school.



Oh. a male settler, holds a B. Ed in Jewish education and is studying for a
degree in Sociology and Anthropology at the Hebrew University. Oh. Studied
a religious junior high school for female students in the Occupied Territories.
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The Research Team Workshops
It was decided to hold research team workshops for two intensive days before the
beginning of the school year (August 2002) at the Hebrew University. The purpose of
the workshop was three-fold:


To create a research support group and research environment for the
researchers



To train them in techniques that they may not have learned in the past and to
standardize methodological approaches



To produce a de-briefing arena

Research Seminars
A total of 11 research seminars were held with all the Israeli team. After the initial
orientation seminars before the beginning of the school year, seminars were held on a
regular monthly basis until June 2003, when they were scheduled three times. The
research seminars had several aims:


To train the field researchers in the methodological concepts of the research
and to acquaint them with the principles of the research.



To create a research environment that was supportive and encouraging.



To invite specialists in the field to lecture and share their experience with us.



To act as a debriefing centre and forum to discuss field problems and ethical
dilemmas.



To exchange ideas and discuss issues which emerged in the field.
The research seminars were held on the following themes: graffiti, memorial

day for (assassinated) Prime Minister Rabin; the principal; intervention programs and
their effectiveness; borders and fences; the school guard; toilets; and violent games.
They were also discussions and de-briefing on all the problems encountered in
the field with all the methodological tools, as well as comparisons of unique school
organizational factors in Arab and Jewish sectors, and examinations of the attitudes of
teachers and students to aggression in different cultures. In the case of participant
observations, as mentioned, the team decided that the observations should become
more focused; in the case of the interview schedule with teachers, the team decided to
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reformulate it and pilot it differently; in the case of the mapping tool, some team
members decided to draw their own maps, while others relied on architectural prints.
The workshops and seminars were an outstanding success. They focused on
participant observation and interviewing at this stage. The researchers received
lectures by Rami on the quantitative background to the research and by Shalva on
qualitative researches in the field. Each researcher presented his past experience in
observations and interviewing and discussions ensued. The dialogue transcended
political lines and entered the intersubjectivity of professionalism. A whole session
was held on reflexivity and each researcher analyzed him/herself in terms of
“outsider/insider” characteristics vis a vis the schools he/she has been selected to
study. Thus O agreed he would wear a skullcap as a mark of respect when he enters
his religious school; A. said she would be more conscious of her northern accent in
Arabic when entering the Arab school in the center of the country. M. was worried
that he might not be able to elicit the ‘right’ information by virtue of his status and in
the Bedouin community. Dilemmas of research language and translation were raised,
as well as codes of behavior and dress, and comprehension of language codes in
different sub-groups in Israel (religious/secular language codes; Arabic expressions
and proverbs).
Coordinating the research team of six was complicated and involved regular
multi-cultural meetings and discussions (simply taking into consideration the different
Moslem, Jewish and sometimes Christian festivals!). Over time, the settler and the
Israeli Arab, the secular and the religious Jew, because a source of support and
friendship for one another.
Every school warranted one full day's fieldwork (approximately 8 hours) a
week, such that the field researcher who studied two schools spent two days a week on
his/her field research, the researcher who studied three schools spent three days a week
in the field, and so on. Shalva visited all schools at least once and sometimes three
times; Rami visited all the schools once and also photographed during his visits. In this
way, the research directors felt familiar with the field and could relate to the problems
of the researchers, as they arose.
Entry to the "field"
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As Flick has pointed out, gaining access to the field is much more crucial in
qualitative than quantitative research since the contact is usually far more intense and
intimate (Flick, 2002).
Preparation for the fieldwork for the research, including the selection of the
research team, began in March 2002. Entry to the "field" began in August 2002. We
prepared the ground work in the majority of the nine schools during the summer
holidays by introducing ourselves to the principal and gaining his/her acquiescence to
carry out the research; in several schools, we also presented the research to a staff
assembly before the opening of the school year. We placed great importance in gaining
the participants' willingness to collaborate with the research team, and invested efforts
to ensure a smooth running during the school year. The fieldwork thus covers the
entire 2002-3 school year.
This study relied primarily on a holistic approach to qualitative methodology
combining participant observations, interviewing, photography and focus groups
organized around the mapping tool.
Participant observation
The basic tool selected for use in our study is the anthropologist's classic
method, participant observation. Participant observation requires a lot of energy, time
and personnel. The researchers became familiar with the field site, learned to
understand the culture, to form empathetic relationships with teachers and children,
and to record the idiosyncratic norms.
In our research, a strong emphasis was placed on this tool, which moved
through several phases from descriptive observations, which are non-specific, to
focused observations in which the perspective increasingly narrows to selective
observations towards the end of data collection (cf. Spradley 1980) at the end of the
school year.
Observations were carried out in the nine schools during class periods, recess,
before and after school, and during transition periods. Through observations, the
researchers could examine the links between aggressive behavior in different arenas,
such as in the playground, the classroom, at the gate; they could also see the
differences in school violence between the sexes and in different age groups; one can
estimate how bullies, victims and onlookers operate in class, during break, and before
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and after school. The school playground, for example, was an ideal venue for studying
peer interactions and processes. Research shows that the majority of school bullying
takes place in the playground (Boulton and Smith, 1994). In Israel, the field
researchers had to experience what it is like to have one's bags checked every morning
at the entrance to the school for fear of a suicide bomb attack, and what it is like to go
through the school gate and enter the school arena. Observations included the
screening students are subjected to upon arrival at school, documenting the
construction of a building a protective fence around the school, clearing out the air-raid
shelter, and the behavior of the school guard, employed at the entrance to every school
in Israel. A total of 117 observations, some of them quite lengthy and spanning 10
pages were written up as field reports.
In addition, 72 selective observations were carried out and compared in all 9
schools around the following subjects: the school gate and guard; profiles of the school
community, toilets, the principal, fences and borders, graffiti, violent games, methods
of dealing with violence, school ceremony on anniversary of Yitzchak Rabin's
assassination.
Interviews
While participant observation was useful in documenting physical behavior,
sometimes it was difficult to record verbal behavior and attitudes, which are very
important aspect of bullying and violent manifestations, in general. We therefore
conducted interviews, which combined structured and open questions, which were
particularly useful for understanding their reasoning, and the specific cultural
interpretation of the school activity carried out. In our research, in-depth interviews
were carried out in the nine schools with the school principals, with eight teachers, the
school counselor, and a sample of six parents. All the ethnographic interviews with
school personnel and parents, formulated by the research team, were semi-structured
(cf. Spradley, 1979). All the principals were interviewed in each school, sometimes
two or three times, by the field researcher, as well as by Shalva or by Rami. 72
interviews were carried out with teachers and an additional 11 interviews were
conducted with counselors, school psychologists or personnel in charge of school
discipline. In total, 92 members of the school staff, including the principal, in 9 schools
were interviewed for the purposes of our research.
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The interview schedule was changed according to the interviewee. With
parents, we focused on difficulties with their own children and whether they ever
intervened in school and what happened if they did. With teachers, we asked about
cases of extreme violence that they remembered how they evaluated their schools in
terms of violence or school harmony and so on. With counselors, we enquired into
intervention programs, and their roles in the prevention of school violence.
As with observations, interviewing was accompanied by field difficulties.
There is the problem of 'doing rapport' and 'faking friendship', issues isolated by
Duncombe and Jessop (2002) in their discussion of ethical, feminist, emotional and
methodological problems in interviewing. This was encountered when interviewing
teachers, whom the field researcher has met in the staff room, or with whom he/she
identified because of his/her own background as a teacher in the past or the present.
Mapping tool
Mapping the school environment and hot spots for violence has been developed as a
qualitative methodological tool by Astor, Meyer, & Behre (1999). With this tool, the
researcher asks students, teachers and principals to identify violence-prone locations in
and around their schools. Each student/ teacher uses a small school blueprint and
marks with stickers the three most violent events during the past month. They then
write down the age, gender, culture, of the participants, what was done by the student
bystanders and school staff and what should be done to reduce such events. The
student maps are compiled into one large school map that shows danger areas and
organizational strengths and weaknesses in responding to aggressive behavior. 15
mapping tools in 23 different classes were administered in nine schools.
Focus Groups
The focus group is a highly efficient methodological tool, and from our experience in
this research, well suited to students, and particularly younger students, who might just
answer "yes" or "no" in an ordinary interview. Utilizing the mapping tool as a 'trigger',
the students discussed the maps and the violence- prone areas in a focus group,
moderated by our field researcher, whom they already knew or had seen in the school.
They stated their sometimes conflicting opinions and what can be done to secure "safe"
schools. The students tended to provide checks and balances on each other and it
enabled the researcher to see what the consensus of opinion was. A total of 14 focus
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groups were organized around the mapping tool and discussions recorded on
aggression and violent spots in schools.
Photography
In addition, we utilized photography, which can be an excellent tool for
uncovering readily visible phenomena in order to capture violent hot spots or
locations. As Margolis has argued, photography can reproduce the physical
relationships of schools, but cannot capture the social relationships of education, such
as success and failure, resistance, everyday oppression, repression, intellectual verve
and so on (Margolis and Romero, 1998). Digital cameras recorded some of the
community and school environment in all nine schools. With ease, it could photograph
the notices on school corridors, empty, if not full, classrooms, mended or broken
fences and the secure or insecure entrance to schools.
Methodological Conclusions
The qualitative research represents, to the best of our knowledge, the broadest
ethnographic research in the field of violence to the present, in any country. It
coordinated a large research team of six researchers, who are conducting everyday
research in a variety of different school settings. In the present climate in Israel, where
much Arab-Jewish research has been curtailed for political reasons, it achieved an
unusual synthesis of multiculturalism and enabled comparison in different cultures,
and in different school communities. The research seminars, created for the smooth
working and training of the research team, proved to be invaluable. Furthermore, the
research combined a wide variety of methodological techniques, including participant
observations, interviewing, photography and focus groups organized around the
mapping tool. A quantitative summary of the frequency of use of these tools is
presented here.
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Matrix of the frequency of use of methodological tools according to school
HR

MJ

HJ

MR

PR

PJ

MA

PA

HA

Total

Participant
Observations

10

13

15

18

12

10

16

16

7

117

Focused
observations

8

8

8

8

8

8

8

8

8

72

Total
Observations

18

21

23

26

20

18

24

24

15

189

Teacher
interviews

8

8

8

8

8

8

8

8

8

72

Counselor
interviews

1

1

1

1

1

1

2

1

2

11

Principal
interviews

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Total
interviews of
staff

10

10

10

10

10

10

10

10

10

92

Parents
interviews

6

6

6

6

6

6

6

6

6
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2

2

2

2

1

2

1

1

2

15

3

3

3

2

1

2

4

3

2

23

2

2

2

1

1

2

1

1

2

14

Mapping tool

N. of classes

Focus groups
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שלב  :2ממצאים כמותיים ואיכותניים בבתי ספר עם רמת אלימות לא טיפוסית
בחלק זה ,אנו (אסטור ובנבנישתי) מציגים את הממצאים שהתקבלו בשלב השני של המחקר שבו נערך
סקר בשיטות כמותיות במספר כיתות בבית הספר ומחקר עומק איכותני .הממצאים יוצגו בנפרד לכל בית
ספר .לגבי כל בית ספר נדגיש האם היה שייך לבתי ספר שבהם האלימות הייתה נמוכה במיוחד או גבוהה
במיוחד .נציין שבתי הספר קיבלו דוחות אלו כחלק מהשתתפותם במחקר.

בית הספר י .י – .יסודי ,יהודי חילוני ,אלימות נמוכה באופן לא טיפוסי
בית הספר י .י .הינו בי"ס יסודי אזורי וממוקם בקיבוץ .בביה"ס לומדים כ  300ילדים ממספר קיבוצים
ומושבים .בביה"ס יש  13כיתות וחברת הילדים היא רב תרבותית הכוללת ילדים יהודים ,בדואים ,ילדי
קיבוץ ,מושב ועיר ,ילדים בריאים וילדים פגועים ( .)CPבביה"ס מתחנכים כ  20ילדים בדואים
מהישובים בסביבה ,בכדי להקל את שילוב התרבויות השונות מגיעה מדריכה בדואית פעמיים בשבוע
לביה"ס .המדריכה נפגשת עם ילדי הבדואים בביה"ס ,מלמדת אותם לקרוא ולכתוב בערבית ,נכנסת
לכיתות בביה"ס ומספרת על מנהגי האסלאם וחגיו .ההוראה בביה"ס מכוונת לשילוב בין התחומים
והמקצועות השונים וליצירת קשר עם החברה ,באמצעות שיטת הנושאים .צוות ביה"ס כולל כ  50אנשים,
ביניהם יועצים ,מטפלים ומדריכים.
דוח על סקר כמותי בקרב התלמידים בבית הספר
במסגרת הסקר חולקו שאלונים לשתי כיתות בשכבת ד' ושתי כיתות בשכבת ה' .בסך הכל
השתתפו בסקר  85תלמידים ( 45בנים ו 40-בנות).
בדוח זה אנו מציגים את הממצאים שעלו בסקר .כמו כן ,אנו משווים את הממצאים שהתקבלו
בבית הספר לממצאים שהתקבלו בבתי ספר יסודיים בפיקוח הממלכתי שהשתתפו בסקר הארצי בשנת
תשס"ב (בכל מקום שנציין ממוצע ארצי הכוונה תהייה לקבוצת בתי ספר זו) .חשוב להדגיש שהסקר
משקף את זווית הראיה של התלמידים ולא את מה שהצוות בבית הספר חושב ולא את ממצאי התצפיות,
הראיונות ועבודת השדה שנערכו בבית הספר .כמו כן ,המדגם הקטן מאוד בבית הספר מחייב זהירות
בפירוש הממצאים.
קורבנות לאלימות תלמידים
שאלנו תלמידים האם הם היו קורבן לפגיעה מצד תלמידים אחרים במהלך החודש האחרון.
מהממצאים ניתן לראות ששיעור נכבד של תלמידים מדווחים שקיללו אותם (כ )85% -והעליבו או
השפילו אותם במילים (כ –  .)65%שיעור ניכר של תלמידים דיווח שתלמיד אחר תפס ודחף אותם
בכוונה (כ ,)52% -שקיבלו בעיטה או אגרוף ( )43.5%ושתלמיד בבית הספר איים שירביץ להם
( .)27.1%שיעור הדיווח על התנהגויות אלימות חמורות יותר הוא נמוך במידה ניכרת  -כ 11% -דיווחו
שתלמיד נתן להם 'מכות רצח' ושתלמיד השתמש באבן או בחפץ אחר (כמו מקל) כדי לפגוע בהם.
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בהשוואה לממוצע הארצי בקרב בתי ספר יסודיים בפיקוח הממלכתי ,ברוב הפריטים מדווחים
תלמידי בית הספר על פחות קורבנות .למשל ,בממוצע ארצי מדווחים כ 28% -מהתלמידים על כך שגנבו
להם דברים אישיים או ציוד ,שיעור הכפול מזה שבבית הספר (כ ,)14% -ולעומת כ 5% -מתלמידי בית
הספר המדווחים שפגעו בדברים אישיים שלהם ,השחיתו או שברו אותם בכוונה ,הרי בממוצע הארצי
השיעור היה  .12% -כמו כן ,לעומת  11%מתלמידי בית הספר המדווחים שתלמיד השתמש באבן או
בחפץ אחר (כמו מקל) כדי לפגוע בהם ,השיעור בממוצע הארצי היה גבוה בהרבה –  .18.5%לעומת
זאת ,כ 51.8% -מתלמידי בית הספר מדווחים שתפסו ודחפו אותם בכוונה בהשוואה לשיעור נמוך יותר
בממוצע הארצי – .46.3%
הטרדה מינית
שאלנו את התלמידים לגבי מספר התנהגויות שמקובל לראות כהתנהגויות של הטרדה מינית.
חשוב לציין ,שחלק מהתלמידים דיווחו על התנהגויות שהם לא התכוונו שיהוו הטרדה מינית .במקרים
רבים מדובר על התנהגויות הנעשות כחלק ממשחק ,הטרדה והצקה וכדומה .למרות זאת ,אנו חושבים
שיש מקום לזהות דפוסי התנהגות אלו ,שהקורבנות שלהם עשויים להרגיש אותם כהטרדה מינית.
בסך הכל הדיווחים הם בדרך כלל נמוכים ,ונמוכים במעט מהממוצע הארצי .הדיווחים הבולטים
ביותר בתחום זה היו על כך שתלמיד אחר ניסה לגעת בהם או לצבוט אותם במקומות פרטיים בלי
שהסכימו – ( 10.6%לעומת  14.5%בממוצע ארצי) .כשבעה אחוז מהתלמידים בבית הספר מדווחים
שניסו לנשק אותם גם כשהם לא הסכימו ושהציצו להם בשירותים ( 9%בממוצע הארצי).
פגיעות צוות בתלמידים
שאלנו את התלמידים האם מישהו מחברי הצוות (מורים ,מנהל ,שומר ,אנשי אחזקה וכד') פגע
בהם בחודש האחרון .באופן כללי בולטת העובדה ,שהשיעורים של הדיווח על פגיעות רגשיות מצד הצוות
בבית הספר נמוכים באופן משמעותי בהשוואה לממוצע הארצי ,אך שיעורי הדיווח על פגיעות פיזיות
גבוהים יותר מאלו המדווחים בממוצע הארצי בבתי הספר היסודיים בפיקוח הממלכתי .התופעות השכיחות
ביותר בבית הספר היו דיווח של תלמידים על איש צוות שהעליב והשפיל במילים (כ 12% -לעומת כ-
 17%בממוצע הארצי) ,על איש צוות שתפס ודחף בכוונה (כ 12% -בבית הספר לעומת כ – 4.8%
בממוצע הארצי) ועל צביטה מצד איש צוות ( 8.2%לעומת  4.7%בממוצע הארצי) .יש לציין שאף לא
תלמיד אחד דיווח שאיש צוות העליב את המשפחה שלו (לעומת  3.5%בממוצע ארצי) ,ו 3.5% -אמרו
שאיש צוות קילל אותם (לעומת  5.7%בממוצע הארצי).
פגיעות התלמידים בתלמידים אחרים
שאלנו את התלמידים בבית הספר על פגיעות אלימות שהם ביצעו כלפי אחרים .התלמידים בבית
הספר מדווחים על יותר פגיעות מילוליות באחרים מאשר הממוצע הארצי ופחות פגיעות פיזיות בהשוואה
לשאר התלמידים בבתי הספר היסודיים בפיקוח הממלכתי .בין היתר ניתן לראות ש 63.5% -מהתלמידים
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בבית הספר אמרו שהעליבו או קללו תלמיד אחר (לעומת  55.3%בממוצע הארצי) וכ 13% -אמרו
שקללו או העליבו מורה (בהשוואה לכ 6% -בממוצע הארצי).
היעדרות עקב פחד ,הערכת חומרת הבעיה והשוואה לשנה הקודמת
שאלנו את התלמידים האם במהלך החודש האחרון הם נעדרו מבית הספר כי פחדו שמישהו
יפגע בהם בבית הספר או בדרך אליו וממנו .מעט מאוד תלמידים דיווחו על היעדרות כזו (  ,)3.6%שיעור
הנמוך מהממוצע הארצי – .8.3%
שאלנו את התלמידים עד כמה גדולה בעיית האלימות בבית הספר שלהם .מצאנו שרוב
התלמידים נוטים לראות את הבעיה כבינונית ( )40.5%או קטנה ( 7.1% ,)26.2%חושבים שהבעיה
גדולה מאוד ו 14.3% -חושבים שהבעיה קטנה מאוד .ההשוואה לבתי ספר יסודיים אחרים בפיקוח
הממלכתי מצביעה על כך שבבית הספר יש נטייה קלה לראות את הבעיה כפחות גדולה.
בקשנו מהתלמידים להעריך האם האלימות בבית ספרם בשנה שנערך הסקר גבוהה או נמוכה
מהשנה שלפני כן .חלק נכבד חשב שהאלימות פחתה בהשוואה לשנה שקדמה לעריכת הסקר ( ,)40%ו-
 15%חשבו שהיא פחתה מאוד .כ 21% -מתלמידי בית הספר חשבו שהאלימות עלתה בהשוואה לשנה
הקודמת .ההתפלגות דומה למדי לזו שהתקבלה במדגם הארצי.
תחושת סכנה בבית הספר
הצגנו בפני התלמידים שורה של שאלות הנוגעות לתחושת הסכנה בבית הספר .באופן כללי
שיעורי התלמידים המדווחים על תחושות של סכנה בבית הספר נמוכים באופן משמעותי מאלו שבמדגם
הארצי .בין היתר ניתן לראות ,שכ 12% -מהתלמידים בבית הספר אומרים שהם מפחדים שתלמידים
אחרים יפגעו בהם או יתנו להם מכות בבית הספר ( 16.6%בממוצע ארצי) 9.2% ,חוששים שיפגעו בהם
בדרך אל בית הספר וממנו ( 14.7%בממוצע ארצי) וכ 9%-מהתלמידים אמרו שהם מפחדים שתלמידים
אחרים בבית הספר יאיימו עליהם ויציקו להם (לעומת ממוצע ארצי של .)15.5%
תמיכת מורים
שאלנו את התלמידים שורה של שאלות הנוגעות למידה שבה המורים תומכים בהם ומתייחסים
אליהם באופן חיובי .התמונה המתקבלת באשר לתמיכת מורים בתלמידים בבית הספר נמוכה במידת מה
בהשוואה לממוצע הארצי .בין הממצאים הבולטים יש למנות את השיעור הנמוך של תלמידים המרגישים
שהם יכולים לדבר עם מורה כשיש להם בעיות ביחסים עם חברים ( 47.3%לעומת  54.7%בממוצע
הארצי) או כשעצוב להם ורע להם ( 52.7%לעומת  56.8%בממוצע ארצי) .שיעור התלמידים המסכימים
שהמחנכת שלהם מכבדת אותם הוא  ,91.7%מעט גבוה יותר מהממוצע הארצי ( .)89.7%כשלושה
רבעים מהתלמידים מסכימים שלמבוגרים בבית הספר איכפת מהתלמידים (לעומת כ 82% -בממוצע
הארצי) ,כ 71% -מסכימים שאפשר לסמוך על רוב המורים בבית הספר ולבטוח בהם (כ 83% -בממוצע

57

דוח מחקר ,אסטור ובנבנישתי' ,בתי ספר לא טיפוסיים'

ארצי) ,ושיעור דומה מדווח שיש להם יחסים קרובים וטובים עם המורים שלהם (לעומת  77%בממוצע
ארצי).
הערכת תפקוד המנהל בטיפול באלימות
הצגנו לתלמידים את השאלה כיצד הם מעריכים את הדרך שבה המנהלת מתמודדת עם אלימות.
באופן כללי הערכת התלמידים היא חיובית מאוד ,דומה לזו שבממוצע הארצי .מצאנו ש 44% -העריכו
את רמת התפקוד כטובה ועוד  39.3%העריכו אותה כטובה מאוד לעומת כ 11% -שהעריכו אותה כלא
טובה ועוד כ 6% -שהעריכו את רמת התפקוד של המנהלת בטיפול באלימות כמאוד לא טובה.
היבטים שונים של טיפול בנושא האלימות בבית הספר
הצגנו בפני התלמידים מספר שאלות הנוגעות לפעילויות של בית הספר בנושא האלימות,
ולהערכה של התלמידים באשר להתנהגויות של המנהל והמורים בתחום זה .התופעה הבולטת היא שבחלק
ניכר מהפריטים ההערכות של התלמידים בבית הספר גבוהות במידה משמעותית מאלו של תלמידים
במדגם הארצי של תלמידי בתי הספר היסודיים בפיקוח הממלכתי .בין היתר ניתן לציין ,ש85.1% -
אומרים שבבית הספר משתלם לנהוג לפי הכללים ( 79.5%בממוצע הארצי) 84% ,מסכימים עם ההיגד
שכשהם מתלוננים שמישהו פגע בהם המורים עוזרים להם (כ –  83%בממוצע ארצי) ,ושלושה רבעים
מהתלמידים מסכימים שהמורים מצליחים לטפל היטב בתלמידים שעושים צרות (כ 73% -בממוצע
הארצי) .יותר תלמידים חושבים שהמחנכת שלהם עושה מאמץ רציני למנוע אלימות ולטפל בה ()86.3%
מאשר אלו החושבים כך על המנהלת ( .)80.9%הפריט שבו תלמידי בית הספר היו שונים במידה רבה
מהממוצע הארצי הוא השיעור הנמוך יחסית של דיווחים על כך שבהפסקה יש מורים שמשגיחים שלא
תהייה אלימות –  69.5%בבית הספר ו 84.8% -בממוצע הארצי.
סיכום
בהשוואה לממוצע הארצי ,תלמידי בית הספר מדווחים על פחות קורבנות לאלימות .הדיווחים
השכיחים ביותר היו על קורבנות לקללות ולעלבונות .הדיווחים על הטרדה מינית הם בדרך כלל נמוכים,
ונמוכים במעט מהממוצע הארצי .הדיווחים הבולטים ביותר בתחום זה היו על כך שתלמיד אחר ניסה
לגעת בהם או לצבוט אותם במקומות פרטיים בלי שהסכימו.
באשר לפגיעות צוות בתלמידים בולטת העובדה ,שהשיעורים של הדיווח על פגיעות רגשיות
מצד הצוות בבית הספר נמוכים באופן משמעותי בהשוואה לממוצע הארצי ,אך שיעורי הדיווח על פגיעות
פיזיות גבוהים יותר מאלו המדווחים בממוצע הארצי.
התלמידים בבית הספר מדווחים על יותר פגיעות מילוליות שהם הפנו כלפי אחרים מאשר
הממוצע הארצי ,ועל פחות פגיעות פיזיות באחרים בהשוואה לממוצע הארצי.
מעט מאוד תלמידים דיווחו על היעדרות מבית הספר עקב פחד מאלימות .רוב התלמידים נוטים
לראות את בעיית האלימות בבית הספר כבינונית או קטנה .ההשוואה לממוצע מצביעה על כך שבבית
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הספר יש נטייה קלה לראות את הבעיה כפחות גדולה .רוב התלמידים חשבו שהאלימות בבית הספר פחתה
בהשוואה לאלימות בשנה שקדמה לעריכת הסקר .באופן כללי ,שיעורי התלמידים המדווחים על תחושות
של סכנה בבית הספר נמוכים באופן משמעותי מאלו שבמדגם הארצי.
התמונה המתקבלת באשר לתמיכת מורים בתלמידים בבית הספר נמוכה במידת מה בהשוואה
לממוצע הארצי .בין הממצאים הבולטים יש למנות את השיעור הנמוך של תלמידים המרגישים שהם
יכולים לדבר עם מורה כשיש להם בעיות ביחסים עם חברים או כשעצוב להם ורע להם.
הערכת התלמידים את הדרך שבה המנהלת מתמודדת עם אלימות היא חיובית מאוד ,ודומה לזו
שבממוצע הארצי .כמו כן ,ההערכות של התלמידים באשר להיבטים השונים של טיפול באלימות הן
גבוהות מהממוצע הארצי .עם זאת ,בבית הספר שיעור התלמידים המדווחים על כך שבהפסקה יש מורים
שמשגיחים שלא תהייה אלימות הוא נמוך מהממוצע הארצי.
ממצאי המחקר האיכותני בבית הספר
בית הספר י .י .ממוקם בלבו של קיבוץ בנגב .לבית הספר מראה אסתטי ,נעים ומרגיע .הוא
משלב ביתנים נפרדים לקבוצות של כיתות עם דשאים וצמחיה .בית הספר מטופח מאוד ומתוחזק בקפידה.
מראה חיצוני זה משתלב במידה רבה עם התחושה החיובית מאוד המתקבלת מתוך היכרות עם בית הספר.
בחלקים הבאים נעמוד על מספר היבטים של אקלים בית הספר ,בעיקר מתוך ניסיון להבין כיצד בית
הספר מקדם את מטרותיו החינוכיות בתחומים הקשורים ליצירת סביבה מגנה ולא אלימה .כמו כן ,נצביע
על מספר תחומים שבהם ניראה לנו שאפשר להמשיך ולקדם את מטרות בית הספר.
במהלך המחקר התרשמנו מאוד מבית ספר שלו חזון חינוכי ברור והמעניק לתלמידים ,לצוות
המורים ולהורים חוויה חיובית משמעותית .החזון מדגיש את תפקידו החינוכי והחברתי של בית הספר
והיבטים של שילוב ,אינטגראציה ודמוקרטיה .ההתרשמות שלנו היא שיעדים אלו מנחים את בית הספר
בממדים השונים של פעילותו והם באים לידי ביטוי בצורות רבות ומגוונות ,שעל חלקן נעמוד בהמשך.
מנהלת בית הספר היא הדמות המרכזית בבית הספר .היא עומדת מאחורי החזון החינוכי של בית
הספר ומהווה סמכות חינוכית המקובלת על המורים ,על התלמידים ועל ההורים .התרשמנו שהיא מהווה
דוגמה ומופת לחזון של בית הספר בהתנהגותה .היחס שלה למורים ולתלמידים הוא של עניין אמיתי,
דאגה ותמיכה .היא עובדת בצורה דמוקרטית ומשתפת עם הצוות והתלמידים .כמו כן ,המורים והתלמידים
מעריכים מאוד את יכולתה לטפל בקשיים .בראיונות חזרו והדגישו המורים את האמון שיש להם במנהלת
וביכולתה .כמה מהם תיארו מצבים שבהם התקשו להתמודד עם תלמידים והמנהלת סייעה להם בצורה
משמעותית .אין ספק שהתנהגותה מעצימה מאוד את הצוות .גם הסביבה הפיזית המאפשרת והנעימה שהיא
מקפידה ליצור בחדר המורים תורמת לעבודתם.
לדעתנו ,לחברי הצוות יש תרומה חשובה ליצירת האווירה המיוחדת בבית הספר .במהלך
התצפיות שלנו ראינו פעמים רבות כיצד מורים מתייחסים באופן אישי וחם לילדים .הם הביעו בהם עניין
אישי ,התייחסו לדבריהם ,ושידרו ,במילה ,במבט ובמגע את חיבתם לילדים .במקרים רבים ראינו גילויי
אהבה פיזית ומילולית כלפי הילדים .חיבוק ,נשיקה ,ליטוף שיער ,מילה חמה וכינויי חיבה .במספר מקרים
59

דוח מחקר ,אסטור ובנבנישתי' ,בתי ספר לא טיפוסיים'

(ימי הולדת וחג) ראינו מורים הנותנים עוגיות וממתקים לתלמידים בחיבה רבה .בתצפיות בחצר במהלך
שיעורים ובהפסקות שבהם צפינו התרשמנו מהעובדה שהדרך שהמורות פנו לתלמידים הייתה בדרך כלל
נעימה ומכבדת ,ובמקרים מועטים מאוד שמענו צעקות.
בתצפיות בשיעורים התרשמנו ,שגם בבית ספר זה המורות חייבות להתמודד עם תלמידים שאינם
מעוניינים בשיעור ומתקשים לשמור על קשב .התרשמנו עם זאת ,שבניגוד למספר מקומות אחרים בהם
צפינו ,המורות נטו שלא להרים את קולם ,לאיים ,או לדבר בצורה לא מכבדת לתלמידים .מצאנו שימוש
באמצעי הוראה מגוונים ושימוש רב במתן חיזוקים חיוביים .לכך מתקשרת העובדה ,שמורות הרגישו
חופשיות להגיב בדרכים יצירתיות לקשיים של תלמידים ומתן פתרונות כגון הארכת הפסקות או יציאה
להפסקה קצרה להתאווררות ומתן אפשרות לתלמידים מסוימים לעשות פעילות שהם אוהבים כדי להירגע
ו'לחזור למסלול' .כמו כן ,בהשוואה לבתי ספר אחרים בהם צפינו ראינו הרבה מאוד פעילויות מחוץ
לכיתה ששילבו תצפיות בחוץ והתנסויות בדרך של משחק של התלמידים בנושאים הנלמדים.
פעמים רבות שמענו שיחות בין מורים בינם לבין עצמם ובהן סיפרו המורים בחיבה רבה על
ילדים בכיתתם .התרשמנו שהמורים יודעים פרטים אישיים רבים על תלמידיהם ,היה להם עניין בכל אחד
מהם ועשו מאמץ גדול להתייחס לצרכיהם הייחודיים .נראה לנו שליחס זה יש מקום מרכזי ביצירת אווירה
בית ספרית מגינה ומכבדת.
בדיון הציבורי המתנהל בשנים האחרונות על זכויות תלמידים ,נשמעת פעמים רבות הטענה
שדגשים על זכויותיהם וכבודם של תלמידים באים על חשבון זכויותיהם וסמכותם של המורים .מעניינת
העובדה שלמרות הדגש הגדול מאוד על כבודם ,רווחתם וזכויותיהם של הילדים בבית הספר לא מצאנו
תגובות של מורים שראו בכך פגיעה בזכויותיהם שלהם ,כמורים .להיפך ,המורים הרגישו שבית הספר
(המנהלת ומורים אחרים) הם לצידם ובעדם ,ולא הביעו כל חשש שדאגתם לזכויות הילדים פוגמת
בסמכותם החינוכית.
בראיונות עם המורים מצאנו שהם מרוצים מאוד מעבודתם בבית הספר ,מהתמיכה ומהגיבוי שהם
מקבלים מהמנהלת ,מהסיוע ההדדי והחברי בצוות ,ומהתנאים הפיזיים ההולמים שהם מקבלים כדי להכין
את חומרי הלימוד .נראה היה שהם שמחים לבוא לבית הספר והתרשמנו שרבים מהם השקיעו מעל ומעבר
לדרישות התפקיד.
אחד ההיבטים החשובים של תפקוד המורים בהקשר של הדיון שלנו באקלים בית הספר ,היא
העובדה שנראה היה שהמורים פועלים באופן אוטונומי ו'בראש גדול' .כפי שציינו ,שמענו ממספר מורים
על החלטות שלהם להאריך הפסקה או להוציא את הילדים להפסקה קצרה או לסיור בבית הספר מתוך
מחשבה שזוהי הדרך הנכונה לפעול ברגע נתון עבור הילדים .לדבריהם הם מקבלים גיבוי להתנהגות
אוטונומית זו ,המורים שראיינו האמינו שמתן אוטונומיה רק מגדיל את האחריות שהם לוקחים ואת
ההשקעה שלהם בהוראה ובחינוך .בבית ספר אחר אוטונומיה זו עלולה הייתה לגרום לשונות רבה
ולמסרים לא אחידים אך כאן נראה שהמורים משתמשים באוטונומיה זו כדי לקדם את אותן המטרות של
בית הספר בדרכים יצירתיות ואישיות.
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מהראיונות הבנו שבתקופה האחרונה התגבר הלחץ הכלכלי על המורות מהקיבוצים והן נדרשות
להציג יותר שעות הוראה .ממה שלמדנו בראיונות ובתצפיות לחץ זה לא נתן את אותותיו על היחסים בין
המורים בינם לבין עצמם ובינם לבין המנהלת .עם זאת ,אנו ממליצים להיות ערניים ולוודא שהלחץ
הכלכלי והצורך של המורים מהקיבוצים למספר מספיק של שעות הוראה לא ישפיע על האווירה הטובה
בצוות והאמון בין העמיתים בינם לבין עצמם ,והאמון המלא שלהם בטוהר שיקוליה של המנהלת .
אחד המאפיינים החשובים של התנהגות המורים היא העובדה שהם מרגישים אחראים לכלל
הילדים וכלל המקומות בבית הספר .במספר בתי ספר אחרים שבהם צפינו ,המורים התמקדו רק בכיתתם
ובזמן ההוראה הרשמי שלהם ,ורבים מהם התעלמו מהמתרחש בבית הספר בזמנים שבהם לא הייתה להם
אחריות רשמית .לעומת זאת ,בתצפיות שלנו ראינו שוב ושוב שמורות בבית הספר היו מעורבות בכל מה
שהתרחש סביבם גם בחצר וגם מול תלמידים שלא באחריותן הישירה.
חשוב לציין שאין המדובר בהשגחה טכנית הממוקדת במניעת אלימות ובשמירה על הסדר.
המורים מהווים נוכחות חמה ודואגת המעורבת עם הילדים .כך לדוגמה ,ראינו מורה המעירה לתלמיד
היושב כועס בפינה ,מערבת אותו בשיחה על התנהגותו בכיתה ,מסבירה לו את תגובתה בכיתה ואת
החשיבות שידבר על מה שמציק לו ,ובהמשך מציעה לו סוכרייה ,כפי שהציעה לאחרים .מצב עניינים זה
גורם לכך שהתלמידים בבית הספר מוקפים כל הזמן במבוגרים המעוניינים בהם ,מתייחסים אליהם
ומנסים לסייע בידם.
ההורים והתלמידים מרגישים ומעריכים את ההשגחה המתמדת וגם תולים בה את העובדה
שבדרך כלל תקריות אינן מתפתחות לאירוע משמעותי ,כי הנוכחות הקרובה מאפשרת תגובה מהירה
ומוקדמת המנטרלת את החיכוך .עם זאת ,התלמידים זיהו מספר מורים שאינם דומים לאחרים ,והמנסים
להתעלם ולא לקחת אחריות על סביבתם .במקומות רבים ,התעלמות ו'ראש קטן' של מורים ההן תופעות
שגרתיות ומקובלות .במקום כמו בית הספר י .י מורים הנוהגים כך הם החריג והתלמידים מזהים אותם
באופן ברור.
בהקשר זה חשוב לציין את המקום החשוב של חברי צוות שאינם מורים .אנשי צוות אלו לוקחים
על עצמם בפועל אחריות חינוכית .התרשמנו מאוד מהנוכחות המיטיבה של השומר .ראינו אותו
באינטראקציות רבות עם ילדים שבהם הוא שידר חום וחיבה ,והתלמידים הרגישו רצויים ומוגנים לידו.
הוא הגדיר את תפקידו במונחים חינוכיים ולא רק כשומר .בדומה ,ראינו את המזכירה שהייתה אחראית
לאזור ההסעה וגם היא פעלה לא כמשגיחה גרידא אלא כמבוגר המעוניין ודואג לילדים .גם אנשי צוות
אחרים ,כמו אב הבית ,משתתפים באינטראקציות חיוביות ונעימות עם התלמידים ומתייחסים אליהם
ברצינות ובחיבה.
יחד עם ההתרשמות החיובית שלנו ממה שראינו ביחס המורים לתלמידים ושמענו בראיונות
אתם ,מצאנו גם תגובות של תלמידים שתיארו התנהגויות צוות שהיו פחות חיוביות .כזכור ,בחלק הכמותי
של המחקר הצבענו על שיעור מפתיע של תלמידים שהתלוננו על התנהגות לא נאותה של הצוות.
בראיונות ובקבוצות המיקוד שערכנו עם הילדים קיבלנו מידע נוסף בתחום זה .תלמידים דיווחו על פגיעות
בהם מצד אנשי צוות  -דחיפות פיזיות ,שימוש במילים פוגעות והטחת עלבונות מצד מורים מסוימים .כפי
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שהבנו מאחד הראיונות שנערכו עם אנשי הצוות טענות אלו הביאו לכך שנערכה פעולה מיוחדת עם הצוות
בנושא זה בתחילת השנה.
ממה שהבנו מהתלמידים המדובר במספר לא גדול של מורים מקצועיים (לא מחנכות) המתנהגים
אליהם בגסות .הם מדווחים ,מכלי שני ,על פגיעות פיזיות כמו סטירה ודחיפה .ייתכן שחלק מתלונות אלו
מתייחסות גם לגורמים שאינם חלק אינטגראלי מבית הספר ,כגון מדריכים או חונכים .גם אם הדברים לא
קרו בפועל ,חששות כאלו של התלמידים ראויים להתייחסות.
ייתכן שחלק מתגובות התלמידים על התנהגות לא נאותה של צוות הם תוצאה של העלאת רמת
הציפיות של התלמידים .היחס המכבד והדמוקראטי אליהם מביא לכך שהם מצפים לסימטריה (שלפחות
בחלק מהמקרים אינה ריאלית) ביחסים עם מבוגרים .למשל ,מספר תלמידים הביעו תרעומת על כך שהם
מורחקים מבניין המינהלה (לעתים בדרך שהם חוו כמעליבה וגסה) ,בעוד שהם עצמם אינם יכולים
להרחיק מורים מה'כיתה שלהם' .כמו כן ,תלמידים אחרים טענו שכשהם מרעישים בספריה היחס אליהם
חסר סבלנות וגס ,בעוד שכשמורים מקיימים דיון בספריה איש אינו משקיט אותם.
להערכתנו ,דווקא משום שהאווירה שמשרים המנהלת והצוות היא כל כך חיובית ומכבדת ,יש
להתייחס ברצינות לתלונות אלו של תלמידים .נראה שיש מקום לבירור של תלונות אלו במסגרת אחת
הועדות המשותפות לתלמידים ולמורים .בירור זה עשוי לזהות מקומות ואנשי צוות שלגביהם הצטברו
תלונות ,שחלקן אולי אף מוצדקות .לדעתנו ,יש יתרון לדיון שאינו מבוסס על תלונה ישירה וקונקרטית
של תלמיד ,אלא על בירור רחב יותר של סוגיות של אקלים ויחסים בין צוות לתלמידים.
למרות האווירה הפסטוראלית והתחושה הרגועה שהמקום משרה  -יש אלימות בבית הספר.
בתצפיות ראינו אלימות פיזית (לא חמורה) וגם מילולית .בחלק מהמקרים התרשמנו שאלימות מילולית
ושפה גסה מתקבלים ללא תגובה מיוחדת על ידי הילדים .בקבוצות המיקוד התלמידים תיארו מספר
אירועים של אלימות ,ברובה לא אלימות קשה .גם המורים רואים מקרי אלימות בבית הספר ,אם כי אינם
נחרדים מעוצמתה או שכיחותה .בחלק מהמקרים המורים משייכים התנהגויות אלימות לסיבות כגון
קשיים ומשברים בבית וקונפליקטים בין תרבות בית הספר לתרבות הבית .מצאנו דעות נוגדות באשר
לשאלה האם רמות האלימות עולות עם השנים עקב השינויים החלים בחברה הישראלית ובמשפחות
הילדים או אולי הן יורדות בזכות ההתערבויות של בית הספר.
באשר להתמודדות ישירה עם אלימות – לא ראינו תוכניות מניעה מובנות המיועדות באופן ישיר
להתמודד עם אלימות (מלבד תוכנית הגישור שעליה נעיר בהמשך)  .במקום זה ראינו התייחסות לנושא
האלימות ומניעתה כחלק מהחזון הבית-ספרי ומהאקלים שבית הספר משרה .הדרך שבה מתייחסים
לאלימות מושפעת מחזון בית הספר המדגיש ערכים ואת המטרה של 'הכנת בני אדם לחיים' ,מההכרה
בייחודיות והשונות של כל אחד מהילדים ,מהדאגה לרווחת כל אחד מהילדים ,מהתייחסות מכבדת להורים
ולדאגותיהם ,ומהכבוד והאוטונומיה הניתנים למורים כדי להשיג את המטרות החינוכיות והערכיות של
בית הספר .אנו רואים חשיבות רבה לכך שבית הספר אינו מתייחס להתמודדות עם אלימות כמבצע חד
פעמי או תקופתי אלא כדרך חיים המוצאת את ביטוייה במקומות רבים ושונים במהלך היום ובתוכניות
החינוכיות השונות.
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מה שמאפיין את בית הספר היא התחושה שיש התייחסות מיידית וכוללת לכל גילוי של אלימות שהמורים
מודעים לה .בניגוד למצב בחלק מבתי הספר האחרים שבהם צפינו ,ההתייחסות היא גם לביטוי אלימות
פיזית קלה ביותר ,וגם לביטויים של אלימות מילולית ורגשית .מצאנו אצל חלק מהמורים רגישות רבה
לתוצאות של פגיעה רגשית בדרך של כינויי גנאי ,וניסיון מכוון (יחד עם המנהלת) לשרש תופעה זו,
שבחלק מבתי הספר מתקבלת כעובדת חיים .התייחסות של לפחות חלק מהמורים לאלימות מילולית-
רגשית היא רצינית ועקבית ממה שראינו ברוב בתי הספר האחרים בהם צפינו .נראה שעניין באלימות
הרגשית נובע מהתפיסה של המורים את תפקידם המגונן על הילדים והרצון למנוע פגיעות רגשיות ארוכות
טווח עקב ביטויי גנאי של תלמידים אחרים .מורים אלו מגיבים על כל שימוש במילת גנאי ומתייחסים
אליה ברצינות .עם זאת יש לציין ששמענו מידה ניכרת של אלימות מילולית בין תלמידים וכינויי גנאי כמו
'גמד'' ,פיל'' ,דביל'' וכד'.
במספר גדול של תצפיות וראיונות ראינו דמיון רב בדרכים שבהם מורים התייחסו למעשי
אלימות .מצאנו דגש גדול של המורים על מתן אפשרות הן לתוקף והן לקורבן לדבר על רגשותיהם
ולהבהיר את המקור להתנהגותם .יש לציין שגישה זו עלולה להביא למצבים של טשטוש אחריות אישית
ולהצדקה של התנהגות אלימה 'משום שיש לה סיבות טובות' .בבית הספר י .י .ראינו כיצד מתן האפשרות
לדבר על רגשות אינו מוביל להפחתת אחריות .זאת ,משום שבמקביל לפתיחות ולנכונות לשמוע ,המסר
לג בי אי קבלת ההתנהגות האלימה הוא חד משמעי .מהראיונות שלנו עם התלמידים וההורים ברור שהמסר
שלאלימות כלשהי אין מקום ואין הצדקה נקלט היטב .התרשמנו ,שבמקביל לאמירה חד משמעית ונוזפת
על התנהגות לא ראוייה המורים משתמשים גם בטון רך וחם יותר כחלק מהתמיכה והעידוד של התלמיד,
בעיקר כשהלקח נלמד ויושם .החלק החשוב הנוסף שראינו בתגובות המורים הוא ניסיון עקבי לזהות יחד
עם התלמידים את האלטרנטיבות ההתנהגותיות שלהם הן כקורבנות והן כתוקפים.
ניתן לומר שמהתצפיות שלנו התרשמנו ,שבבית הספר הצליחו להגיע לאיזון בין קביעת גבולות
חד משמעית ,שידור של קבלה ,הבנה ואמפטיה ,והקניית התנהגויות אלטרנטיביות לאלימות .זאת ,הן על
ידי הדרכת תלמידים בשימוש בהבעת רגשות מילולית ובינאישית במקום בהתנהגות אלימה
ואימפולסיבית ,והן על ידי הרחבת רפרטואר ההתנהגויות האלטרנטיביות והחיוביות שלהם.
נראה שהמסרים של הצוות נקלטים אצל רבים מהילדים .ראינו מקרים לא מעטים שתלמידים
הפגינו תגובות לאלימות שהעידו על כך שהם הפנימו את הכללים של בית הספר הן באשר להגדרת מהי
אלימות (כגון התייחסות רצינית לאלימות מילולית-רגשית) והן באשר לדרכים להתמודד אתה ,כולל
שיחה בין יריבים ,פנייה לגישור וכד' .במקביל ,יש לתלמידים תחושה שיש מי שמעוניין לשמוע אותם
ולעשות משהו עם זה .תחושה זו אינה נבנית על הצהרות גרידא .מהראיונות והתצפיות נראה שתחושה זו
נבנית על בסיס התנסויות חוזרות ונשנות שבהם הצוות ,והמנהלת בראשם ,הגיבו ברצינות ובדאגה לכל
פנייה אליהם ,גם כשהיא נראתה לא משמעותית.
התרשמנו במיוחד מהעקביות הרבה יחסית בין המורים השונים בדרכי התגובה שלהם .הספרות
מצביעה על כך שעקביות מעין זו היא חיונית כדי ליצור אווירה בית ספרית מגינה ותומכת .חלק מהמורים
חשבו שהתקנון המפורט והמחייב מסייע לעקביות זו .אין ספק שתקנון יכול לקדם עקביות ,אך לדעתנו,
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הדמיון בין המורים משקף במידה רבה גם את השותפות של המורים לחזון החינוכי של בית הספר
והאמונה שלהם בדרכי הפעולה המוסכמות .יש למצוא תהליכי סוציאליזציה ופיקוח שיבטיחו שגם
חברי צוות חדשים המצטרפים לקהילת בית הספר יהיו שותפים לחזון ולדרכי הפעולה של בית
הספר.
קיבלנו תגובות חיוביות רבות מתלמידים ,מורים והורים על חשיבותו של הגישור .פעילות זאת
משתלבת בחזון הדמוקראטי של בית הספר והדגש על מעורבות התלמידים .לדעתנו ,זאת אחת הדוגמאות
המוצלחות ביותר שפגשנו של שילוב הנושא הזה באופן אינטגראלי בבית הספר .לפי כמה הערות של
תלמידים נראה שיש מקום להקפיד על נוכחות מורים במפגשי גישור כדי למנוע תחושה אצל חלק
מהילדים שכשמורה אינו נוכח ,שהמגשרים אינם תמיד מקפידים על ההגינות והשוויון בין הצדדים .כמו
כן ,מהספרות המקצועית ניתן ללמוד שיש לעשות הבחנה ברורה יותר בין מקרים הראויים להגיע לגישור
ובין מצבים שבהם יש לנקוט בפעולות ישירות מול תלמיד הפוגע בתלמידים אחרים באופן חוזר ונשנה.
בקבוצות מיקוד שערכנו עם התלמידים הם הצביעו על מספר מקומות בבית הספר שהם תופסים
אותם כמסוכנים .הסכנה במקומות אלו נובעת משלושה מקורות מרכזיים – חשש מאלימות ופגיעה מצד
עמיתים ואנשי צוות ,חשש מבעיות בטיחות ,וחשש מחשיפה לעולם חיצוני מאיים.
המקום הבולט ביותר בדיווחי התלמידים היא תחנת ההסעה .הסכנה נובעת לדעת התלמידים
מתלמידים אחרים המרגישים שהם יכולים להפעיל שם אלימות ולחסל חשבונות שלא יכלו בעת השהות
בבית הספר ומהצפיפות והדוחק עלולים לגרום לילד ליפול לכביש ששם יש אוטובוסים .שמענו וראינו
שבית הספר עשה רבות ,גם בשיתוף התלמידים ,כדי להתמודד עם הקשיים שיש בתחנת ההסעה .אולם,
הראיונות עם התלמידים מצביעים על כך שלא כל הסוגיות פתורות וייתכן שהנוכחות של המזכירה ושל
השומר אינם מספיקים ,וחלק מהילדים עדיין מרגיש חשוף לאלימות ולא מוגן ,בקרבתם של אוטובוסים
בנסיעה .למשל ,יש תלמידים האומרים שהשומר נאלץ לפטרל בשטח רחב ,וברגע שהוא מפנה את גבו כדי
להגיע לחלק אחר של האזור ,מתרחשות התנהגויות אלימות.
כפי שציינו קודם ,מספר תלמידים אמרו שהם תופסים את אזור המינהלה והספרייה כאזורים
'מסוכנים' משום ששם היחס אליהם הוא לא מכבד ופוגע ('מגרשים' ,מעליבים) .עם זאת ,עבור תלמידים
אחרים אלו מקומות מאוד נעימים והם מנסים להגיע לשם.
נושא הבטיחות מדאיג את התלמידים .הם חוששים שהטלביזיה במקלט המוסיקה עלולה ליפול,
כמו גם הסולם שם ,ושמתקני משחקים מסוימים אינם בטוחים דיים ותלמידים נפגעים מהמשחק בהם.
אחרים אמרו שיש חורים בגדר של אזור הבנייה ויש תלמידים ההולכים לשם ועלולים להיפגע.
ממספר תלמידים שמענו חששות על העולם המקיף את בית הספר .שמענו על חשש מ'בדואים
[מבוגרים] שמסתובבים שם' .בהקשר זה נאמר שמגרש הכדורגל מפחיד ומאיים כי הוא נמצא רחוק
מעיניהם של המורים והשומר אינו מגיע לשם .ייתכן שיש מקום לתת לחששות אלו ביטוי בהקשרים
המאפשרים התייחסות אליהם ,הן רגשית והן בדרך של פתרונות פיזיים שיפחיתו את הדאגות של
התלמידים .ייתכן שיש מקום להקדיש מפגש לדיון בחששות של תלמידים מאזורים בבית הספר עם
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המחנכת ,היועצת ,או דיון בועדות המשותפות לתלמידים ולמורים .אנו השתמשנו בשיטת ה'מיפוי'
ונראה לנו שהיא מתאימה לתלמידים בבית הספר – נשמח לשתף בפרטים.
מהראיונות עם הורים מצאנו שתפיסות ההורים את בית הספר וציוותו הן חיוביות מאוד .הם
רואים את המורים כמעוניינים בתלמידים באופן אישי ומדגישים את העובדה שהמורים אינם מתייחסים
לתהליך ההוראה כאל פעולה של יציאת ידי חובה 'של מפעל' ,אלא עניין אמיתי וכן בכל אחד מהילדים
כאינדיבידואל .אין ספק שהמסר של המורים והמנהלת שלכל אחד מהילדים יש התייחסות כיחיד וכשונה
התקבל אצל ההורים .הם מרגישים שיש התייחסות מיידית ורצינות לכל דאגה ותלונה הקשורה לילדים,
כולל פגיעה פיזית ורגשית בהם .ההורים העריכו מאוד את הנגישות הרבה של המורים לפניות הורים.
לא שמענו מההורים כל תלונות על העדפה של תלמידים יהודים לעומת בדואים או של תלמידי
קיבוצים לעומת תלמידי מושבים .לפעמים הנטייה היא לשים לב לנושא מסוים רק כשיש תלונות .עצם
העובדה שאין תלונות על הפלייה וסוגיה זו אינה נושא מרכזי בבית ספר אינטגרטיבי ,מצביעה על הצלחה
בשמירה על יחס הוגן ושווה לתלמידים כאינדיבידואלים ולא כמייצגי קבוצה חברתית.
בראיונות עם המורים מצאנו שהם עושים מאמץ גדול לערב הורים וליידע אותם הן לגבי בית
הספר בכלל והן לגבי ילדם .עם זאת ,למרות המאמצים לערב הורים נראה שיש עדיין פוטנציאל רב שלא
מוצה ומידת המעורבות של ההורים נראית כנמוכה למדי עבור בית ספר עם חזון חברתי .נראה
שהמעורבות של ההורים הבדואים היא אולי אף נמוכה משל אחרים .להערכתנו יש מקום לחפש נתיבים
רבים יותר למעורבות של הורים בפעילויות של בית הספר .ייתכן שיש מקום ללמוד מניסיונם של בתי
ספר אחרים שהזמינו הורים לקיים פעילות הקשורה לעבודתם ולמומחיותם (כגון טבחים) וכך נתנו
כבוד להורים ולמשפחה .כמו כן ,ייתכן שמעורבות סביב מורשת תרבותית יכולה לערב יותר הורים וגם
לתרום לקירוב הקבוצות השונות של הורים וילדים .ייתכן שיש לכך מקום במיוחד בכל האמור להורים
הבדואים.
במסגרת החזון החינוכי של בית הספר משולבות בו שתי אוכלוסיות שבדרך כלל אינן נכללות
בבתי ספר יסודיים יהודים – ילדים החולים ב –  CPוילדים בדואים .להערכתנו שילוב זה עוזר מאוד
להעביר את המסר החינוכי של הכרה בשונות והתייחסות מכבדת לאחר .לדעתנו ,בית הספר מתמודד
בצורה מעוררת כבוד עם האתגר שנטל על עצמו .עם זאת ,ייתכן שיש מקום להגביה את רף הציפיות אף
יותר ולהשתמש בשילוב זה כמנוף נוסף לקידום מטרותיו החינוכיות.
התרשמנו והתרגשנו מהדרך שבה רוב הילדים שפגשנו התייחסו באהבה ודאגה לילדי ה.CP-
ראינו התנהגויות רבות של תלמידים בריאים שהתעניינו בילדי עם  ,CPהכירו אותם בשמם וניהלו אתם
אינטראקציות חבריות ומכבדות .יש בכך עדות מרשימה לתהליך שאותו עוברים הילדים הלומדים להכיר
את הילדים עם  CPכילדים רגילים ומשולבים ולא כמפחידים או מוקצים .עם זאת ,בשיחות עם המורים
והתלמידים וגם בתצפיות התרשמנו שיש מקום רב יותר להזדמנויות מובנות שמטרתן לקרב את
התלמידים לילדי ה –  ,CPללמוד על המחלה ,מקורותיה ומשמעותיה ,לחנוך ,או להכיר באופן אישי יותר
ילד הסובל מ CP -וכד' .במסגרת הראיונות שלנו עם המורים וההורים לא מצאנו כל איזכור
לאינטראקציה עם ילדים אלו .גם כשהורים ומורים דיברו על התרומה החינוכית של בית הספר נושא זה
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לא עלה .ייתכן שיש מקום לנצל בצורה רחבה יותר את ההזדמנות החינוכית להכיר וליצור קשר קרוב גם
עם מי שחולים במחלה.
חלק מתלמידי בית הספר הם ילדים בדואים .גם אם תנאי הסף לכניסתם ,ידיעת עברית ותשלום
חודשי מסוים ,מביאים לבית הספר בדרך כלל תלמידים מרקע משפחתי יותר מבוסס ,הרי האתגר הוא
גדול ורב .מהתצפיות שלנו התרשמנו שיש סימנים לא מעטים שהאינטגרציה ,בעיקר בכיתות הנמוכות
אינה 'חלקה' .שמענו עדויות רבות של ילדים שהילדים הבדואים בעיקר בכיתות א' מקללים ,מציקים
ומדברים בערבית כדי שלא יבינו אותם .בתצפיות שלנו בחצר התרשמנו שברוב המקרים התלמידים
הבדואים משחקים עם תלמידים בדואים אחרים .גם אחד ההורים הבדואים שראיינו חשב שאין די קשרים
חברתיים ,בעיקר אחר הצהריים ,בין ילדים בדואים לאחרים.
אין ספק ששילוב ,מתוך רצון לשמור על הייחודיות של החברה הבדואית מבלי לפגוע במורשתה,
מעלה שאלות לא פשוטות .למשל ,כיצד מתמודדים עם יום העצמאות ועם תכנים יהודים במובהק כמו
חגים או היסטוריה יהודית (למשל ,נכחנו בשיעור על היחסים בין המשפחות האשכנזיות והספרדיות
בירושלים)? דיון בנושא זה חורג מהמוקד של המחקר הנוכחי אך הוא מתקשר לשאלות של יחסים בין
תלמידים בדואים לעמיתיהם וליכולת ליצור קהילה דמוקראטית המקבלת את האחר והשונה .ייתכן שחלק
מההתמודדות עם נושא זה היא הגברה של מעורבות הורים מהמגזר הבדואי היכולים להביא לבית הספר
את זווית הראייה והמורשת שלהם ,בדיאלוג עם הקבוצות האחרות בבית הספר.
הספרות המקצועית מצביעה על קשרים אפשריים בין סביבה חיצונית מטופחת ,אסתטית ופורחת
לבין רמות נמוכות יותר של אלימות וונדליזם .אין ספק שבית הספר י .י .הוא אחד המקומות שבהם קשר
זה נראה בעליל .הסביבה החיצונית משדרת שקט ,רוגע ,ניקיון ,טיפוח והשקעה .לעניות דעתנו לתנאים
הפיזיים ,לצורה האסתטית של סביבת בית הספר ולאחזקה המתמדת יש תרומה לקידום החזון החינוכי של
בית הספר .חשוב להמשיך ולעמוד בסטנדרטים אלו.
במחקר שלנו בבית הספר י .י .הגענו למסקנה שההישגים החינוכיים והחברתיים שבית הספר
מגיע אליהם אינם מובנים מאליהם .הם משקפים עבודה חינוכית קשה ומאומצת לאורך זמן .התרשמנו
שבבית הספר אין שוקטים על השמרים או רואים את המצב כסטטי ,אלא מחפשים דרכים להשתפר.
במהלך המחקר התרשמנו מאוד מהנכונות של הצוות לפרוש בפנינו את כל המידע ,במטרה לקבל משוב,
ללמוד ולהשתפר .אנו מקווים שדוח זה יתרום לתהליכי הלמידה והשיפור המתמידים בבית הספר.
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בית הספר י .ע – .יסודי ,ערבי ,אלימות נמוכה באופן לא טיפוסי
ביה"ס נמצא בכפר שבו חיים פחות מעשרת אלפים תושבים מוסלמים .המעמד הסוציו-אקונומי בכפר
הטרוגני ומשלח היד העיקרי בו הוא בנייה.
ביה"ס יסודי ב' הוא אחד מממספר בתי ספר בכפר ,הכוללים גם בי"ס יסודי נוסף .הוא הוקם
לפני פחות מעשר שנים ,ולומדים בו כ 500-תלמידים .הוא מחולק לשתי חטיבות ,חטיבה צעירה שכוללת
את תלמידי הגן וכיתה א' וחטיבה עליונה .בביה"ס יש שתי כיתות חינוך מיוחד ,לכיתות האלה מופנים
התלמידים המאובחנים על ידי פסיכולוג ביה"ס .רוב רובם של התלמידים הם תושבי הכפר.
מנהלת ביה"ס נמצאת בתפקיד מאז הקמת ביה"ס .צוות המורים כולל מורות מהכפר ומהכפרים או
מהערים הקרובות .בית הספר יוצא דופן בשל שיטות ההוראה המודרניות שלו :למידה חופשית ,מרחבי
ומרכזי למידה ,וכן שילוב של תלמידים חרשים בתוך הכיתות הרגילות בביה"ס .רוב המורות מדברות את
שפת הסמנים ,כך גם המזכירות.
ביה"ס מורכב משתי קומות ,הקומה הראשונה כוללת את החטיבה הצעירה ,כיתות ב' ומרחב
ההנהלה .הקומה השנייה כוללת את שאר הכיתות .יש שתי חצרות ומגרש כדור סל ,וחצר לחטיבה
הצעירה .ב"הס ממוקם בשכונה מרכזית בכפר.
דוח על סקר כמותי בקרב התלמידים בבית הספר
במסגרת הסקר חולקו שאלונים לשתי כיתות בשכבת ד' ,שתי כיתות בשכבת ה' וכיתה ו' אחת.
בסך הכל השתתפו בסקר  149תלמידים ( 67בנים 70 ,בנות ו 12 -תלמידים שלא ציינו את מינם).
בדוח זה אנו מציגים את הממצאים שעלו בסקר .כמו כן ,אנו משווים את הממצאים שהתקבלו
בבית הספר לממצאים שהתקבלו בבתי ספר יסודיים במגזר הלא יהודי (לא כולל בתי ספר בדואים)
שהשתתפו בסקר הארצי בשנת תשס"ב; בכל מקום שנציין ממוצע ארצי הכוונה תהייה לקבוצת בתי ספר
זו) .חשוב להדגיש שהסקר משקף את זווית הראיה של התלמידים ולא את מה שהצוות בבית הספר חושב,
ולא את ממצאי התצפיות ,הראיונות ועבודת השדה שנערכו בבית הספר .כמו כן ,המדגם הקטן בבית הספר
מחייב זהירות רבה בפירוש הממצאים.
קורבנות לאלימות תלמידים
שאלנו תלמידים האם הם היו קורבן לפגיעה מצד תלמידים אחרים במהלך החודש האחרון.
מהממצאים ניתן לראות ששיעור נכבד של תלמידים מדווחים שקיללו אותם (כ )84% -והעליבו או
השפילו אותם במילים (כ –  .)65%שיעור דומה של תלמידים דיווח שתלמיד אחר תפס ודחף אותם
בכוונה (כ ,)66% -שקיבלו בעיטה או אגרוף ( )64%ושתלמיד בבית הספר איים שירביץ להם (.)58%
שיעור הדיווח על התנהגויות אלימות חמורות יותר הוא נמוך יותר אך עדיין גבוה  -כ 42% -דיווחו
שתלמיד נתן להם 'מכות רצח' ,וכ 39% -שתלמיד השתמש באבן או בחפץ אחר (כמו מקל) כדי לפגוע
בהם .כרבע מהתלמידים אמרו שנזקקו לטיפול אחות או רופא עקב היפגעות בקטטה.
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התלמידים בבית הספר מדווחים באופן עקבי על יותר קורבנות לאלימות בהשוואה לממוצע
הארצי בקרב בתי ספר יסודיים במגזר הלא יהודי .בין היתר ניתן לציין שבבית הספר דיווחו כ 84% -על
כך שתלמיד אחר קילל אותם (בהשוואה ל 59% -בממוצע הארצי) ,שני שליש מדווחים שתלמיד תפס
ודחף אותם בכוונה ( לעומת כ 52% -בממוצע ארצי) 42% ,מדווחים שתלמיד נתן להם מכות רצח
(בהשוואה ל 25% -בממוצע הארצי) ,ו 58% -דיווחו שאיימו עליהם בבית הספר (לעומת כ50% -
מהתלמידים בממוצע הארצי).
הטרדה מינית
שאלנו את התלמידים לגבי מספר התנהגויות שמקובל לראות כהתנהגויות של הטרדה מינית.
חשוב לציין ,שחלק מהתלמידים דיווחו על התנהגויות שהם לא התכוונו שיהוו הטרדה מינית .במקרים
רבים מדובר על התנהגויות הנעשות כחלק ממשחק ,הטרדה והצקה וכדומה .למרות זאת ,אנו חושבים
שיש מקום לזהות דפוסי התנהגות אלו ,שהקורבנות שלהם עשויים להרגיש אותם כהטרדה מינית.
בשלוש מתוך ארבע השאלות בתחום זה היה שיעור הדיווח בבית הספר גבוה מזה שבממוצע
הארצי .כרבע מהתלמידים דיווחו שתלמיד נישק או ניסה לנשק אותם ללא הסכמתם (לעומת 17%
בממוצע הארצי) ,כעשרים אחוז דיווחו שהציצו להם בשירותים (לעומת  14%בממוצע ארצי) ,שיעור
דומה דיווח על כך שנגעו בהם במקומות פרטיים בגוף (לעומת  26%בממוצע הארצי).
פגיעות צוות בתלמידים
שאלנו את התלמידים האם מישהו מחברי הצוות (מורים ,מנהל ,שומר ,אנשי אחזקה וכד') פגע
בהם בחודש האחרון .באופן כללי בולטת העובדה ,שהשיעורים של הדיווח על פגיעות מצד הצוות בבית
הספר גבוהים במידה ניכרת ובאופן עקבי מהדיווחים בממוצע הארצי .כמעט מחצית מהתלמידים בבית
הספר דיווחו שאיש צוות קילל אותם ( 19%בממוצע ארצי) 40% ,שאיש צוות העליב אותם (25.7%
בממוצע הארצי) ,ו 37% -שאיש צוות קרא להם ב'שמות לא יפים' (לעומת  26%בממוצע הארצי) .גם
הדיווחים על פגיעות פיזיות היו גבוהים – כ 36% -דיווחו שצבטו אותם (לעומת  26%בממוצע ארצי),
 35%שתפסו ודחפו אותם בכוונה ( 20%בממוצע הארצי) ,וכשליש דיווחו שאיש צוות נתן להם בעיטה
או אגרוף (כרבע בממוצע ארצי).
פגיעות התלמידים בתלמידים אחרים
שאלנו את התלמידים בבית הספר על פגיעות אלימות שהם ביצעו כלפי אחרים .התלמידים בבית
הספר מדווחים באופן ניכר על יותר פגיעות באחרים מאשר בממוצע הארצי של בתי ספר יסודיים במגזר
הלא יהודי .בין הממצאים הבולטים ניתן לראות שכ 52% -מהתלמידים בבית הספר אמרו שהעליבו או
קללו תלמיד אחר (לעומת  24.0%בממוצע הארצי) ,כ 43% -הרביצו מכות לילדים אחרים (41%
בממוצע ארצי) ,כ 41% -אמרו שאיימו על ילד אחר (לעומת כשליש מהתלמידים בממוצע ארצי) .כמו כן,
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 28%מהתלמידים מדווחים ששלחו אותם למנהלת בגלל מעורבות במכות ( 17%בממוצע ארצי) ,ו-
 20.5%מדווחים שהזמינו את ההורים בגלל מעורבות במכות ( 9%בממוצע ארצי).
היעדרות עקב פחד ,הערכת חומרת הבעיה והשוואה לשנה הקודמת
שאלנו את התלמידים האם במהלך החודש האחרון הם נעדרו מבית הספר כי פחדו שמישהו
יפגע בהם בבית הספר או בדרך אליו וממנו .שיעור הדיווח היה דומה לממוצע הארצי ( 9.6%בהשוואה
ל 8.9% -בממוצע הארצי).
שאלנו את התלמידים עד כמה גדולה בעיית האלימות בבית הספר שלהם .מצאנו שרוב
התלמידים נוטים לראות את הבעיה כגדולה מאוד ( )40.6%או גדולה ( .)18.8%ההשוואה לבתי ספר
יסודיים אחרים במגזר מראה שהתלמידים בבית הספר רואים את הבעיה כגדולה יותר מתלמידים בממוצע
הארצי .למשל ,בעוד שכרבע מהתלמידים בשאר בתי הספר היסודיים במגזר הלא יהודי רואים את בעיית
האלימות כגדולה מאוד ,הרי השיעור בבית הספר הוא כ.41% -
בקשנו מהתלמידים להעריך האם האלימות בבית ספרם בשנה שנערך הסקר גבוהה או נמוכה
מהשנה שלפני כן .כרבע מהתלמידים חשבו שהאלימות פחתה ועוד כ 14% -חשבו שהאלימות פחתה
מאוד .עם זאת ,כ 16.4% -חשבו שהאלימות גברה ועוד כחמישית חשבו שרמת האלימות בבית הספר
הייתה גבוהה הרבה יותר מאשר בשנה הקודמת .יש לציין שבממוצע הארצי היו יותר תלמידים שחשבו
שהאלימות בבית הספר שלהם פחתה בהשוואה לשנה הקודמת.
תחושת סכנה בבית הספר
הצגנו בפני התלמידים שורה של שאלות הנוגעות לתחושת הסכנה בבית הספר .באופן כללי
שיעורי התלמידים המדווחים על תחושות של סכנה בבית הספר גבוהים במעט מאלו שבמדגם הארצי .בין
היתר ניתן לראות ,שכ 17% -מהתלמידים בבית הספר אומרים שהם מפחדים שתלמידים אחרים יפגעו
בהם או יתנו להם מכות בבית הספר ( 13.7%בממוצע ארצי) 16.2% ,חוששים שיפגעו בהם בדרך אל
בית הספר וממנו ( 15.2%בממוצע ארצי) ויש מקומות שאינם הולכים אליהם כי הם פוחדים (כ15% -
בממוצע הארצי).
תמיכת מורים ושיתוף תלמידים
שאלנו את התלמידים שורה של שאלות הנוגעות למידה שבה המורים תומכים בהם ומתייחסים
אליהם באופן חיובי .התמונה המתקבלת באשר לתמיכת מורים בתלמידים בבית הספר היא באופן עקבי
פחות חיובית מזו שבממוצע הארצי .בין הממצאים הבולטים יש למנות את השיעור הנמוך של תלמידים
המרגישים שלמבוגרים בבית הספר איכפת מהתלמידים ( 52.8%בהשוואה ל 66.8% -בממוצע ארצי),
שאפשר לסמוך ולבטוח על רוב המורים בבית הספר ( 54.6%לעומת  70.5%בממוצע ארצי) ,ו58.6% -
אומרים שכשיש להם בעיות ביחסים עם חברים הם מרגישים נח לדבר על זה עם המחנכת (63.7%
בממוצע ארצי).
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הערכת תפקוד המנהלת בטיפול באלימות
הצגנו לתלמידים את השאלה כיצד הם מעריכים את הדרך שבה המנהלת מתמודדת עם אלימות.
באופן כללי הערכת התלמידים היא חיובית מאוד  30% -העריכו את רמת התפקוד כטובה ועוד 47.5%
העריכו אותה כטובה מאוד לעומת כ 12% -שהעריכו אותה כלא טובה ועוד כ 12% -שהעריכו את רמת
התפקוד של המנהלת בטיפול באלימות כמאוד לא טובה.
היבטים שונים של טיפול בנושא האלימות בבית הספר
הצגנו בפני התלמידים מספר שאלות הנוגעות לפעילויות של בית הספר בנושא האלימות,
ולהערכה של התלמידים באשר להתנהגויות של המנהל והמורים בתחום זה .התופעה הבולטת היא שבכל
הפריטים ,ההערכות של התלמידים בבית הספר היו נמוכות במידה ניכרת מהממוצע הארצי .בין הממצאים
הבולטים ניתן למנות את השיעור הנמוך של תלמידים החושבים שהכללים והחוקים בבית הספר בנוגע
לאלימות הם הוגנים ( 57.4%בהשוואה ל 65.1% -בממוצע הארצי) ,ו 55.7% -הסכימו שבבית הספר
משתלם להתנהג לפי הכללים (שיעור נמוך בהרבה מהממוצע הארצי –  .)64.5%כמו כן ,בבית הספר
שיעור התלמידים החושבים שבית הספר עושה מספיק כדי למנוע אלימות הוא ( 65.5%בהשוואה ל-
 ,)75.1%ושיעור התלמידים המדווחים שבהפסקה יש מורים בחצר המשגיחים שלא תהייה אלימות
( 65.1%בהשוואה ל .)78.6% -כשלושה רבעים מהתלמידים מסכימים שהמחנכת עושה מאמץ רציני
למנוע אלימות בכיתה ולטפל בה (בהשוואה ל 81% -בממוצע הארצי) ,ורק כשני שליש חושבים כך על
המנהלת ( 78.6%בממוצע הארצי).
סיכום
התלמידים בבית הספר מדווחים באופן עקבי על יותר קורבנות לאלימות בהשוואה לממוצע
הארצי בקרב בתי ספר יסודיים במגזר הלא יהודי .בין היתר ניתן לציין שבבית הספר דיווחו יותר על כך
שתלמיד אחר קילל אותם ,שתלמיד תפס ודחף אותם בכוונה ,שתלמיד נתן להם מכות רצח ושאיימו עליהם
בבית הספר .בשלוש מתוך ארבע השאלות על הטרדה מינית היה שיעור הדיווח בבית הספר גבוה מזה
שבממוצע הארצי.
באופן כללי בולטת העובדה ,שהשיעורים של הדיווח על פגיעות מצד הצוות בבית הספר גבוהים
במידה ניכרת ובאופן עקבי מהדיווחים בממוצע הארצי .דיווחים אלו התייחסו הן לפגיעות רגשיות והן
לפגיעות פיזיות.
התלמידים בבית הספר מדווחים באופן ניכר על יותר פגיעות שלהם באחרים מאשר בממוצע
הארצי .בין הממצאים הבולטים לראות שיותר תלמידים בבית הספר אמרו שהעליבו או קללו תלמיד אחר,
שהרביצו מכות לילדים אחרים ושאיימו על ילד אחר.
שיעור הדיווח על היעדרות מבית הספר עקב פחד מאלימות היה דומה לממוצע הארצי .רוב
התלמידים נוטים לראות את בעיית האלימות בבית הספר כגדולה מאוד או גדולה .ההשוואה לבתי ספר
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יסודיים אחרים במגזר מראה שהתלמידים בבית הספר רואים את הבעיה כגדולה יותר מתלמידים בממוצע
הארצי .כמו כן ,שיעורי התלמידים המדווחים על תחושות של סכנה בבית הספר גבוהים במעט מאלו
שבמדגם הארצי .בבית הספר יש פחות תלמידים מאשר בממוצע הארצי החושבים שהאלימות בבית הספר
פחתה בהשוואה לשנה הקודמת.
התמונה המתקבלת באשר לתמיכת מורים בתלמידים בבית הספר היא באופן עקבי פחות חיובית
מזו שבממוצע הארצי .בין הממצאים הבולטים יש למנות את השיעור הנמוך של תלמידים המרגישים
שלמבוגרים בבית הספר איכפת מהתלמידים ,שאפשר לסמוך ולבטוח על רוב המורים בבית הספר,
ושיעור התלמידים האומרים שכשיש להם בעיות ביחסים עם חברים הם מרגישים נח לדבר על זה עם
המחנכת.
הערכת התלמידים את תפקוד המנהלת בכל הקשור להתמודדות עם אלימות היא חיובית מאוד.
אולם ,התופעה הבולטת היא שההערכות של התלמידים בבית הספר באשר להיבטים שונים של טיפול
באלימות בבית הספר היו נמוכות במידה ניכרת מהממוצע הארצי .בין הממצאים הבולטים ניתן למנות את
השיעור הנמוך של תלמידים החושבים שהכללים והחוקים בבית הספר בנוגע לאלימות הם הוגנים,
שמשתלם להתנהג לפי הכללים ,ושבית הספר עושה מספיק כדי למנוע אלימות .כשלושה רבעים
מהתלמידים מסכימים שהמחנכת עושה מאמץ רציני למנוע אלימות בכיתה ולטפל בה ,ורק כשני שליש
חושבים כך על המנהלת.
דוח על המחקר האיכותני בבית הספר
בית הספר י .ע .הוא בית ספר ערבי הממוקם בכפר לא גדול .למנהלת בית הספר חזון חינוכי לא
שגרתי שהיא מתאמצת ליישמו ,לא פעם מול התנגדות בסביבתה .חזון בית הספר והאידיאולוגיה אינם
נשארים לשון ריקה .רוב חברי הצוות שותפים לחזון זה ,משקיעים הרבה מאוד בעבודתם מול התלמידים
וההורים ומגיעים להישגים מרשימים בכל האמור לאקלים בית הספר ומניעת אלימות .זאת ,למרות קשיים
אובייקטיביים לא מועטים ותגובה מעורבת מצד הקהילה.
המנהלת מדגישה את החשיבות המרכזית של בית הספר כמקום המקנה ערכים .היא דיברה על
ערכים אוניברסאליים אך גם על ערכים ותכנים הקשורים לתרבות ,המסורת וההיסטוריה הערבית .בין
היתר ראינו התייחסות מאוד מכבדת למסורת ולדת ,למשל בכל הקשור לטקסי הרמאדן (למרות שהמנהלת
עצמה אינה דתית) ,לקהילה ולמשפחות התלמידים .בית הספר עורך סיורים בכפר ובמקומות אחרים כדי
לכבד את המורשת הקהילתית .הורים אף מוזמנים לבית הספר כדי לשתף את התלמידים במקצוע שבו הם
עוסקים והורה אחד ,נגר במקצועו ,בנה מודל של מסגד אל-אקצה בירושלים .שמענו גם על קשר עם בית
ספר יהודי ,כחלק מהחינוך לדו-קיום והכרת האחר .במסגרת זו נערכה בין היתר פעילות שבה כל קבוצת
תלמידים הביאה חפצים המתקשרים למורשת וההיסטוריה של משפחתם .להערכתנו ,פעילויות מסוג זה
תורמות הן להורים והן לילדים ומחזקות את הקשרים ביניהם ,ויש בהן גם חשיבות רבה בביסוס הזהות
האישית-לאומית של התלמידים.
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אחד הביטויים של הדגש על קבלת האחר והשונה הוא שילובם של ילדים חרשים מהמגזר
הערבי .התרשמנו מאוד מההשקעה הרבה שנעשית למען ילדים אלו ולמען שילובם בבית הספר .צפינו
בעבודתן של המורות העובדות עם החרשים וראינו כיצד הן משקיעות רבות בהכנת חומרי למידה
המתאימים להם ,ומעניקות להן מזמנן ,מעל ומעבר למצופה ממורים .התרשמנו שהשקעה זו נעשית 'עם
כל הלב' ,ולמורות גאווה מקצועית ורצון לקדם את יכולתם והישגיהם של התלמידים החרשים .בית הספר
מעניק מקום בולט להתייחסות החיובית והמשלבת כלפי ילדים אלו .מורות ותלמידים ואף המזכירות למדו
שפת סימנים כדי שיוכלו לתקשר עמם .המורות של התלמידים החרשים חשות שהן מקבלות גיבוי ומקום
בבית הספר הרבה יותר מעמיתותיהן העוסקות בחינוך מיוחד בבתי ספר אחרים .ניתן לראות פוסטרים
רבים המתארים היבטים רלבנטיים לחרשים (כגון מבנה האוזן ותפקיד אמצעי העזר לשמיעה) ,ומסרים
המדגישים שילוב .בתצפיות שלנו התרשמנו שהילדים החרשים אינם מבודדים ומנודים .עם זאת ,לא
ראינו אינטראקציות בינאישיות רבות בין תלמידים חרשים לאחרים.
באופן כללי המורות מתארות בראיונות עמן יחסי צוות חיוביים .חלקן אמרו שהיחסים חמים,
ללא סודות ,כמו משפחה ,למרות הבדלי הגילים בצוות .ההערכות על המנהלת הן בדרך כלל גבוהות מאוד.
הם רואים במנהלת מנהיגה חיובית המובילה את כל הצוות .היא נתפסת כמישהי שדואגת ועוזרת מאוד.
המורות מעריכות מאוד את הגיבוי והתמיכה שהיא נותנת ,וכפי שמורה אחת ציינה ,כשהמנהלת תומכת זה
נותן בטחון ומאפשר להתמודד עם הקשיים במשימות ההוראה מול התלמידים .המורות הדגישו את
העובדה שהמנהלת נותנת בהם אמון ,מאפשרת להם לפעול באופן אוטונומי ,ואינה מתערבת במקום שהם
יכולים להתערב ,וכך אינה פוגעת בסמכותם.
המורות העריכו במיוחד את פעולותיה של המנהלת בכיוון של פעילויות חברתיות לפני החגים,
מתן הערכה למורים ,מכתבי תודה ואמצעים שונים אחרים כדי להודות להם .בתצפית שערכנו בעת
קונפליקט קשה בין הורים זועמים (בגיבוי ראש המועצה) לבין המורות ,התרשמנו מהיחס הקולגיאלי של
המנהלת שהגנה על המורים וחיפשה דרכים למצוא פתרון שיתאים להם .היא הציעה שהמורות יקבלו זמן
לעצמן ,יקבלו החלטות ויצביעו על עמדתן .כשהמורות קיבלו החלטה המנוגדת לדעתו של ראש המועצה
המנהלת נתנה להם גיבוי (בסופו של דבר המורות הפסידו במערכה) .גם בפניות שלנו למנהלת התרשמנו
שהיא מבקשת לכבד את המורים ואת האוטונומיה שלהם ולבקש את רשותן לתצפיות ולפעילויות
הקשורות לכיתות שלהן .המורות גם ציינו בחיוב רב את הפעילות שנעשתה כדי לקדם את היחסים
הבינאישיים בין חברי הצוות (סדנה ליחסי אנוש) .להערכתנו ,יש מקום ולהמשיך להשקיע בצוות
ולקדמו מבחינה חברתית ומקצועית ,ולתת לו תחושה של הערכה וגיבוי .נראה שמאמץ זה חיוני
במיוחד בסביבה שבה המורים אינם מרגישים הערכה מצד ההורים (כפי שנראה בהמשך).
גם תגובות ההורים בראיונות הורים באשר לאקלים ולאווירה בבית הספר הן חיוביות ,ובחלקן
חיוביות מאוד .אחת האמהות אמרה שהאווירה בבית הספר מזכירה משפחה .בכל שעה שהיא נכנסת היא
מוצאת אוירה שקטה ומורים תמיד מפוזרים בין התלמידים ומדברים אתם – כמו במשפחה .גם אנו ראינו
פעמים רבות ביטויים של חיבה ודאגה מצד מורים כלפי תלמידים – ליטוף על הראש ומילות חיבה .באחת
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הפעמים ,בחגיגה לסיום הצום היו יותר משתתפים מהצפוי והמזון לא הספיק .המורות ויתרו על הארוחה
שלהם למען התלמידים .מחווה קטנה זו נראית לנו כמשקפת את היחס של רוב המורים כלפי התלמידים.
בנין בית הספר נקי ומטופח .השירותים נקיים בדרך כלל ומשמשים גם תלמידים וגם מורים –
תופעה לא מקובלת המתקשרת לחזון בית הספר המדגיש שוויוניות[ .יחד עם זאת ,כפי שנראה ,תלמידים
דווחו על אלימות שם ].התרשמנו מאוד מהעושר והמגוון של הקישוטים והפוסטרים על קירות בית
הספר.המשקפים במידה רבה את המסרים של בית הספר .פגשנו מוטיבים מהקוראן ,התייחסות לילדים
החרשים ,ביטויי דו קיום ושלום ,צבעים ,רגשות ,דרכי מניעה של עימותים ואלימות ,תכנים הקשורים
לנושאי הלימוד ,ועבודות אומנות .התרשמנו שחלק ניכר מהעבודות לא היו בהכרח של ילדים שידועים
כ'ציירים מוכשרים' ,אלא היו של ילדים 'רגילים' שכיבדו אותם ונתנו להם מקום להתבטא ולהציג את
עבודתם האישית .כמות הקישוטים והפוסטרים רק עלתה במשך השנה והתחזוקה והשמירה עליהם היו
טובים מאוד.
ראינו מספר ביטויים להתייחסות המכבדת והשוויונית לתלמידים .בין היתר ראינו תלמידים
שקיבלו תפקידים הקשורים בסדר ובדאגה לתלמידים הצעירים .מספר פעמים שמענו על פעילויות
שאופיין נקבע לאחר התייעצות עם תלמידים .במהלך התצפיות שלנו ראינו תהליך בחירות שבו היו
מעורבים תלמידים רבים .פעילויות אלו מהוות ביטוי נוסף לחזון בית הספר באשר לדרך המכבדת שבה
יש להתייחס לילדים.
בבית הספר ראינו גיוון בשיטות ובאמצעי ההוראה .התרשמנו שהשימוש במרחבי למידה ומרכזי
למידה מחייב את המורות במאמץ גדול לעבודה אישית עם תלמידים ולהתייחסות לצרכים השונים של
הילדים .לדעת חלק מהמורות לפחות ,הגמישות והחופש שמעניקים מרחבי הלמידה גם מקלים על הילדים
להתמודד עם מתח ותסכול ומאפשרים להם לגוון ולשנות ולא להביע תסכול על הקושי בלימודים בדרך
של אלימות .נראה לנו ששיטות לימוד אלו מהוות ביטוי מעשי וברור לרעיונות הפדגוגים המנחים את בית
הספר ,המדגישים את האינדיבידואליות של תלמידים והעידוד שהם ייבחרו את דרכם באופן ביקורתי
ואוטונומי.
מהתצפיות על המורות ומהראיונות עמן התרשמנו מאוד מההשקעה הרבה שלהם בהוראה
ובהכנת חומרי לימוד .בביקורינו בבית הספר ראינו שוב ושוב מורות המכינות עוד ועוד חומרי לימוד
וכרטיסיות לימוד ,מבלי להסתפק בספרי הלימוד הסטנדרטיים .התרשמנו שהשקעה זו נעשית בדרך כלל
ברצון וברוח טובה ,באווירה חברית וידידותית בין המורים .סביר מאוד שהשקעה זו מסייעת לתלמידים
להבין את החומר טוב יותר .ברור גם שגישה זו של המורים מביאה ללמידה יצירתית ומשתפת וליחס
אישי יותר לתלמידים.
בתצפיות שלנו בעת השיעורים למדנו על המורכבות של ההתמודדות של המורים עם התלמידים
במסגרת מרחבי הלמידה .הייתה שונות ניכרת במידת ההשתתפות וההיענות של התלמידים למורים .מצאנו
שמורות בדרך כלל עשו מאמצים רבים להגיב לתלמידים בצורה מכבדת וחיובית ,תוך שימוש רב
בחיזוקים חיוביים ומתן הערכה חיובית לתלמידים בפני עמיתיהם ,תוך כדי שמירה על מסגרת של שיעור
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ושליטה במתרחש .עם זאת ,במספר מקרים גם היינו עדים לקשיים ניכרים של מורים להתמודד עם
תלמידים ולתגובות מילוליות פחות חיוביות ומכבדות מצד מורות כלפי תלמידים.
בראיון עם מורה ,שציינה שהיא מאוד אוהבת ללמד בבית הספר ,למדנו על האתגר שתלמידי בית
הספר מציבים לפני המורים .תלמידים אלו אינם פאסיביים ,מגלים אוטונומיה רבה ומתווכחים עם
המורים .המורה צריך להתאזר בסבלנות רבה ולהתמודד עמם רק בכלים שהם לגיטימיים בבית הספר .כך
למשל ,המורות אינן יכולות להשתמש באלימות פיזית כלפי התלמידים .עליהן לחפש אמצעים אחרים והן
זקוקות לרקע חינוכי ואקדמי שיכין אותן להתמודדות זאת.
גם אצל מורות אחרות מצאנו התייחסות למתח זה .הן ציינו שהתלמידים לא ממושמעים,
מתפלספים'' ,נודניקים' ומודעים לזכויותיהם – לא כל כך 'נורא' כמו במגזר היהודי ,אך בכל זאת המעמד
והסמכות של המורים נפגעת עקב דגש זה על זכויות הילדים .לדעת חלק מהמורות לפחות ,על המנהלת
לעשות מאמץ רב יותר כדי לתחום את הגבולות המחייבים את התלמידים ולא לאפשר להם חופש בלתי
מוגבל .לדעתנו ,חיוני להשקיע בהדרכה ובהכשרת מורים לניהול כיתה והתמודדות עם בעיות משמעת
וצרכים מיוחדים .יהיה בכך גם לתרום לשיפור ההוראה בבית הספר ,אך יהיה בכך גם מתן ביטוי של
תודה להשקעה הרבה של המורים.
הראיונות עם ההורים הצביעו על כך שהם מרוצים מאוד מבית הספר מהמנהלת ומרוב חברי
הצוות .הורים אמרו שהם מכירים בתי ספר אחרים ובית הספר שלהם הוא טוב יותר ,הן מבחינת רמת
הלימודים והן מבחינת הגישה החינוכית-חברתית של בית הספר .מהנושאים שההורים הזכירו ,נראה
בעליל שההורים קולטים את המסרים של בית הספר ,ולפחות ההורים שאנו ראיינו ,מאוד מרוצים מהם.
למשל ,מספר הורים אמרו שהם מרוצים מאוד מהעובדה שבית הספר משתדל להקנות לתלמידים בטחון
עצמי כבר מגיל צעיר .אחת האמהות אמרה שכשהיא הגיעה לאוניברסיטה היה לה קושי גדול בהצגות
לפני הכיתה .היא שמחה שהמנהלת מדגישה את הגברת הבטחון העצמי כבר מגיל צעיר והיכולת להציג
בלי להילחץ מאנשים אחרים ולהיות עצמאים בלימודיהם .היא ציינה שבניה לא צריכים את מעורבותה
ועזרתה ,הם מרגישים שהם יכולים ללמוד באופן עצמאי.
אם אחרת שמחה על העובדה שתלמידים הם חברים של מורים ,כבר מגיל צעיר ,ללא הגבולות
בין דורות שהיו מקובלים כשהיא הייתה בגילם .מעניינת העובדה שאם זו ציינה שיש להם ילדים בבית
הספר וקשה להתווכח אתם כי הם מתווכחים ודנים בכל דבר ,יש להם אישיות חזקה מאוד ,כתוצאה מבית
הספר .האם לא התלוננה על פרות אלו של החינוך בבית הספר .להיפך ,היא חשבה שבחברה הישראלית
יא אפשר לשרוד ללא אישיות חזקה.
הורים ציינו שהם מרוצים מהרחבת האופקים והפעילויות החברתיות של בית הספר .הם אמרו
שהם מעדיפים שהילד שלהם ייחשף לכל הנושאים .אם אחת נתנה דוגמה של הרצאה על הריון ועל מקום
עבודתה ,כמו גם סיור שנערך בכל המקומות החשובים בכפר.
ההורים קשרו את שביעות הרצון שלהם מבית הספר במידה רבה בתפקודה של המנהלת .הם
התייחסו גם לחזון החינוכי שלה ,כפי שציינו למעלה ,וגם להשקעה ולעבודה הקשה שלה בבית הספר ,תוך
מתן מקום חשוב להורים .הם ציינו את נגישותה הרבה ונכונותה לפגוש הורים גם בערבים .מעניינת
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העובדה שלפחות הורה אחד חשב שהמנהלת הביאה לשינוי לא רק בקרב התלמידים אלא גם בקרב
הוריהם .ניתן לראות בכך סימן שמאמציה של המנהלת להביא לשינוי גם ברמה של היחסים בין בית הספר
לקהילה מביאים לפחות לחלק מהתוצאות המקוות.
המחקרים שערכנו במערכת החינוך בישראל מצביעים על כך שאלימות פיזית ורגשית כלפי
תלמידים שכיחה למדי במגזר הערבי ,בעיקר בבתי הספר היסודיים .אין ספק ,שבית ספר במגזר הערבי
המקדם ערכים של אוטונומיה של תלמידים ,ביקורתיות ועמידה על הזכויות שלהם עומד בפני אתגרים לא
פשוטים .בהקשר זה יש לציין את הערת המנהלת שבחלק מחטיבות הביניים שאליהם מגיעים התלמידים
מבית הספר מתלוננים המורים והמנהלים על 'חוצפנות' של התלמידים בוגרי בית הספר .נראה לנו שאמרה
זאת בחיוב ,כסימן להצלחה של בית הספר לחנך לאוטונומיה וביקורתיות .כדי לחזק את יכולתו של בית
הספר בתחום זה נראה לנו שיש מקום לעבודה מול שני קהלים – ההורים והמורים .ייתכן שניתן להביא
בפני קהל ההורים אנשי מקצוע בעלי סמכות מהמגזר הערבי השותפים לחזון של המנהלת ,שיציגו בפני
ההורים את היתרונות של גישה חינוכית זאת( ,ואולי גם המשמעויות החברתיות והלאומיות שעשויות
להיות לפיתוח הדור הערבי הצעיר במדינת ישראל על ברכי ערכים של דמוקרטיה ,שוויון ואוטונומיה).
לגבי המורים ,אנחנו חושבים שחיוני להמשיך ולהשקיע בצוות המורים כדי לסייע להם בפיתוח
מיומנויות הוראה לא פרונטאלית והתמודדות יצירתית ולא אלימה עם אתגרי משמעת.
בתצפיות שלנו בבית הספר התרשמנו שבאופן יחסי בית הספר שקט ורגוע ,לפעמים שקט באופן
מפתיע .בתצפיות שלנו במסדרונות ובחצר לא ראינו אלימות בולטת והילדים נטו לשחק ביניהם ללא
מריבות רבות .יחד עם זאת ,התלמידים ציינו מספר מקומות ומצבים שהם מסוכנים עבורם.
 חלקם ציינו את הכיתה ,עקב נוכחות של תלמיד אלים במיוחד הפוגע בהם' ,ובועט בנו בגב'.התלמידים ציינו במיוחד את הזמן שאחרי הצלצול שבו המורה עוזבת במהירות ומתחילה
השתוללות בכיתה .נראה שזהו מצב שבו לא קיים כל פיקוח והשגחה ,כי אם יש מורה משגיח
הוא במסדרון או בחצר ,אך לא בכיתה.
 תלמידי הכיתות הצעירות אמרו שהם פוחדים להתקרב לכיתות הגבוהות יותר משום שהילדיםהיותר גדולים צועקים עליהם ומרביצים להם כשהם מגיעים לשם.
 תלמידים אמרו שתלמידים מכיתות גבוהות יותר משחקים במשחקי אלימות מפחידים("קאסתח") שבהם בועטים תלמידים זה בזה והם מפחדים.
 חלק ציינו את הקיוסק .לדבריהם יש ליד הקיוסק דוחק ודחיפות .הילדים הגדולים יותר אינםמאפשרים לילדי הכיתות הצעירות לקנות והם נדחפים לפניהם בתור .לפי חלק מהתלמידים גם
המורות הנמצאות שם נדחפות בעצמן כדי להגיע לאוכל במהירות.
 השירותים הוזכרו על ידי תלמידים כמקום לא בטוח .חלק מהחשש נובע מכך שיש תלמידיםהמציצים מלמעלה על תלמידים בשירותים .תלמידים אלו מאיימים על מי שרוצה לדווח
למנהלת ומכים אותם שלא ילשינו .בשירותים יש גם סכסוכים אחרים ,הרחק מעיני המורים.
 המגרש הוזכר על ידי התלמידים הצעירים כמקום לא בטוח .הם מספרים שהתלמידים הגדוליםיותר משתלטים על המגרש ,רבים ומתחילים מכות ומונעים בעדם לשחק.
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 תלמידים אמרו שלעתים תלמידים מבוגרים (מחוץ לבית הספר) נכנסים לבית הספר ,אועומדים ליד השער ומונעים את יציאת התלמידים הצעירים מהשער הראשי.
חלק מהערות התלמידים על מקומות מסוכנים התייחסו לנושאי בטיחות .מספר תלמידים
התייחסו לסכנה במגרש החנייה .לדבריהם המורות נוסעות שם במהירות ובחוסר זהירות ועלולות לפגוע
בתלמידים .תלמיד אחד אמר שהמעבדה לכימיה היא מקום מסוכן כי היא עלולה להתפוצץ .תלמיד אחר
אמר שהמקלט הוא מקום מסוכן משום שתמיד דוחפים שם ונופלים .כך ,בעת מלחמה הפגיעה עלולה
להיות דווקא מהדחיפות במדרגות ומהנפילה.
מזווית הראייה של התלמידים ,רמות ההשגחה והטיפול של המורים במקרים של אלימות וסכנה
אינן אחידות ואינן מספקות .הם אמנם מדווחים על תגובות של מורים ,שבמקרים שילדים מכים או רבים
במגרש .מתערבים ומחרימים את הכדור .אולם ,הם גם מציינים מקרים רבים אחרים שבהם אין השגחה
מספקת והתעלמות של מורות ממקרים של אלימות (למשל ליד הקיוסק).
התלמידים ביקשו באופן ברור  -יותר השגחה ונוכחות של מורים ומעורבות אקטיבית שלהם
במקומות כמו המגרש ,הקיוסק ,השירותים וגם מגרש החנייה .בתצפיות שלנו התרשמנו שבמשך רב
הזמן אין שומר ליד השער .ייתכן שהתחושה אין שאין חשש בטחוני ,אך יש להביא בחשבון שכניסה לא
מבוקרת של מבוגרים ובני נוער שמחוץ לבית הספר עלולה ליצור איום על התלמידים.
בבית הספר לא התקיימו תוכניות מובנות שנועדו להתמודד ישירות עם אלימות .מצאנו
התייחסות לנושא האלימות בשיעורים שבהם נכחנו .למשל ,מורה אחת הביאה סיפור על הנביא מוחמד
והשתמשה בסיפור כדי לתת מוסר השכל לתלמידים על החשיבות של התנהגות לא אלימה .במקרה אחר
הובא מקרה שהופיע בטלוויזיה שבו מריבה קלה על מקום שפיכת זבל הביא לקונפליקט אלים ולהרג.
זאת ,מתוך רצון להצביע בפני התלמידים על החשיבות של פתרון בעיות בדרכים לא אלימות .בשיחות
בנושאים אלו עלה גם הקונפליקט היהודי-פלשתינאי ותלמיד הבחינו בין זריקת אבנים 'לגיטימית' לבין
זריקת אבנים כלפי חיילים.
באופן כללי התרשמנו שיש נוכחות של מורים בחצר .עם זאת ,לא בכל מקרה מורים אלו
מעורבים באופן אקטיבי במתרחש בחצר וליד הקיוסק .תצפית זו מתקשרת להערות התלמידים בנושא
ונראה שיש מקום לחזק את ההשגחה של מבוגרים בחצר ,במגרש וליד הקיוסק.
ההערכה של רוב המורות ושל המנהלת היא שיש אלימות בבית הספר ,אך רמות האלימות בין
תלמידים אינם גבוהות .עם זאת ,מספר מורים אמרו שיש שכבה של תלמידים שרמות האלימות שלהם
גבוהות במיוחד .גם ההורים העריכו שהאלימות בבית הספר אינה גבוהה .הם מיקדו אותה במספר קטן של
תלמידים שיש להם קשיי התנהגות ,שבית הספר יודע עליהם ומטפל בהם .יש לציין שאחד ההורים
התייחס לאלימות ,שהוא רואה אותה כיותר שכיחה ,בין התלמידים לאחר הלימודים .הורה זה חשב שאין
טעם לפנות למורים ולמנהלת משום שהאלימות בין התלמידים הייתה מחוץ לכותלי בית הספר .נציין,
שבחלק מבתי הספר שבהם צפינו בית הספר ראה עצמו כאחראי ומעורב גם באלימות בין תלמידים
שהתרחשה אחרי הלימודים הפורמאליים .לדעתנו ,יש מקום לקבוע מדיניות בנושא מקומו של בית
הספר באלימות המתרחשת בין תלמידיו לאחר הלימודים ולשתף בה את המורים וההורים.
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באופן כללי נטו ההורים להסכים שבית הספר מטפל בצורה ראויה במקרי אלימות .אחד ההורים
אמר שבית הספר מטפל בתלונות ובבעיות .היא פונה למנהלת ולמורה ומקבלת התייחסות מיידית ,בישיבה
בין המנהלת ,היועצת ,התלמיד וההורה והנושא נפתר .פעמים אחרות היא פונה ישירות למורה ומקבלת
תגובה .הורה אחר אמר שהמנהלת אינה מזניחה דברים ואינה משאירה אותם פתוחים .במקרה מסוים בנה
החירש הותקף על ידי תלמיד אחר שגם פגע בכל כיתת החרשים .בעקבות התגובה המהירה של המנהלת
התלמיד הפוגע התנצל וכתב גם מכתב התנצלות לכל כיתת החרשים.
אך היו גם תגובות פחות חיוביות ,בעיקר במקרים שמקור האלימות (רגשית-מילולית) הוא
מורה .כך למשל תיאר אחד ההורים מצב שבו ילדו התלונן על התנהגות פוגעת מצד מורה .הוא הגיע
לבירור אצל המנהלת ואמנם המנהלת נזפה במורה אך לדעת ההורה נזיפה זו לא הספיקה .אולם ,בית
הספר שלח אותו להתמודד לבד ומול משרד החינוך והעירייה .ההורה חשב שהסיבה היא קשרי המשפחה
שיש למורה זה במשרד החינוך .כמו כן ,הורה אחד אמר שלדעתו ילדי המורים הלומדים בבית הספר
מקבלים יחס מועדף בבית הספר.
הסוגיה של מורים לא מתאימים הועלתה על ידי מספר הורים .נראה שיש הסכמה בקרב ההורים,
המורים ואף המנהלת שמספר מורים אינם עומדים בסטנדרטים של בית הספר והם מביאים אתם לבית
הספר עמדות ושיטות שרכשו במקומות אחרים והמנוגדות לערכים של בית הספר ,בעיקר בכל הנוגע
ליחס לתלמידים .ההורים אמרו שהם ערים לכך שקשה מאוד לסלק מבית הספר מורים מסוימים ,וזאת
עקב נסיבות הקשורות לפוליטיקה ולמאבקי כח בין משפחות .הם לא האשימו בכך את המנהלת וחשבו
שזה מעבר לכוחותיה להתמודד עם סוגיות אלו ,שחלק ראו אותם כשכיחים במגזר הערבי.
מהראיונות עם המורות התרשמנו שלפי תפיסתם חלק לא מבוטל מההורים אינו מעריך את
עבודתן ופוגע בסמכותן .בראיונות הן מיעטו לתת דוגמאות של הורים שנתנו להן גיבוי ומשוב חיובי ונתנו
יותר דוגמות של הורים שאינם מכבדים אותן והמקשים עליהן .בין היתר אמרו המורות שההורים
מתמקדים בעיקר בשלילי ומופיעים בבית הספר בעיקר כשיש להם טענות ותלונות .הורים אלו נוטים לתת
אמון מלא בילדיהם ולגבות אותם בטענותיהם כלפי המורות .המורות תיארו מקרים (בודדים) שבהם
הורים הגיעו לבית הספר וצעקו ואף פגעו במורים ,ללא הצדקה .טענה שחזרה אצל מספר מורות הייתה
שההורים מתערבים בכל דבר ('במקום להיות מעורבים הם מתערבים') ,כשמה שמנחה אותם היא רק
טובת הילד שלהם ,וכך פוגמים הורים אלו בעבודתן החינוכית.
מורות אלו חשו שההורים מנצלים את הרשויות התומכות תמיד בהורים נגד המורים .וכך ,הן
אומרות שמורים לעתים מעדיפים לוותר על המאבק למען הילד ,ובלבד שלא יקלעו לעימות שבו יפגעו.
לפחות מורה אחת חשה שגם מצד המנהלת אינה מקבל גיבוי בתחום זה משום שהיא תמיד בעד הילדים
וההורים.
בראיונות עם הורים התקבלה תמונה שונה במידה רבה מזו של המורים במספר היבטים חשובים
הקשורים ליחסי מורים-הורים .ההורים שראיינו היו חד משמעיים בהערכתם החיובית את המידה שבה
בית הספר מנסה לשתף בכל הקורה עם ילדיהם .ההורים אמרו שהמורים מוסרים להם את כל המידע על
ילדיהם ,מזמינים אותם שוב ושוב לפעילויות בבית הספר ומקבלים אותם בסבר פנים כשהם מגיעים.
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הורים שעקב עבודתם מתקשים להגיע בשעות המיועדות לשעות קבלה מדווחים שהמורים מקבלים אותם
ומוסרים להם את כל המידע .אחת האמהות אמרה שהעדכון שהיא מקבלת הוא כל כך מעודכן ומדויק,
שהיא יודעת מה עבר על הילד בבית הספר עוד לפני שהגיע הביתה.
יש לציין שההורים התייחסו בדרך כלל לשיתוף במידע על מצבו הלימודי של הילד .יחד עם זאת,
הורים גם הזכירו מורים שעזרו להם להבין את מצבו החברתי והאישי של הילד ,בדרך שתרמה להם
להבין אותו ולקדם אותו בתחומים שאינם לימודיים גרידא .התרשמנו מדיווחי המורים שהעדכונים
והתקשורת נעשים בדרך מכבדת ומקרבת התורמת להשגת קשר טוב בין בית הספר להורים.
מההורים שמענו גם על דרכים נוספות שבהם הם מרגישים שותפים בבית הספר .אחת האמהות
סיפרה שהורים מתנדבים באופן קבוע לשעה-שעתיים שבועיות .היא חשה שלהתנדבות זו היו מספר
תרומות – היא למדה להכיר את בית הספר ולהיות חלק ממנו ,קיבלה הזדמנות לראות את בנה במהלך
הלימודים ולהתקרב אליו ,וגם יכלה לתרום מיכולתה וכישרונה.
באשר למידה שבה ההורים נענים למאמצי בית הספר לשתפם ,התמונה הייתה מורכבת יותר.
חלק מההורים העריכו שרמות ההשתתפות של הורים בבית הספר הן גבוהות בהרבה מבתי ספר אחרים.
הם אמרו שרוב ההורים מעורבים .הורה אחר חשב ש 60% -מההורים מעורבים – הוא תמיד רואה הרבה
הורים בבית הספר .לעומת זאת ,ראיינו הורה השייך לוועד ההורים וממנו קיבלנו תמונה פחות חיובית
בנושא זה .הורה זה חשב שההורים למעשה אינם מעורבים .הוא נתן לדוגמה אסיפת הורים שבה השתתף
ובה נכחו רק כמחצית מההורים .לדבריו ,יש הורים שלא יודעים איך נראה בית הספר או הכיתה של בנם
משום שהם אף פעם לא באו לבית הספר.
מדברי הורה זה ניתן היה ללמוד על הקשיים שבית הספר מתמודד אתם .הוא הסביר את חוסר
המעורבות והתרומה של הורים בכך שהם מנסים לשחזר את מערכת החינוך כפי שהם הכירו אותה
בילדותם ,ולכן אינם מעוניינים להיות מעורבים ,כפי שבית הספר (המודרני) מצפה כיום .לדבר הורה זה
מצב זה גורם למאבק בין קבוצות 'קואליציה' ו'אופוזיציה' (בעד ונגד המנהלת) שהמאבק ביניהם גורם
לשיתוק פעולות הועד .לדעתו ,הביקורת שמותחת קבוצת האופוזיציה היא הרסנית (גם אם חלקה מוצדק)
ופוגעת בדיאלוג עם בית הספר .גם מהורה אחר שמענו על מעורבות יתר (התערבות) של הורים הנובעת
ממניעים זרים ואינה תורמת לבית הספר.
בתצפיות שלנו בתחילת השנה היינו עדים למתח רב בין הורים של התלמידים בכיתות הגן לבין
בית הספר והמנהלת .הורים אלו דרשו שילדיהם לא ילמדו במקלט .מהאינטראקציה ניתן היה להסיק שיש
פוטנציאל רב למתח ולאלימות בין הורים לבין בית הספר .אחד ההורים צעק' :אני אשרוף את כל בית
הספר הזה ,האם הילדים של משתפ"ים אינם בני אדם?' המתח והקונפליקט נמשך לא מעט זמן ולמרות
הגיבוי שנתנה המנהלת למורים ,הם נאלצו לוותר על חדר המורים שלהם ולעבור למקלט .בהמשך
התצפיות שלנו לא ראינו מצבים דומים של קונפליקט בין ההורים לבית הספר.
לדעתנו ,יש מקום למצוא דרכים שבהם הורים יוכלו באופן יזום ומתוכנן להביע את הערכתם
למורים .ייתכן שיש מקום לשקול פעילויות כגון מסיבה למען המורים שתאורגן על ידי ההורים ,או
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יום כיף למורים בחסות ההורים והקהילה כדי לחזק את הקשרים בין המורים להורים .חיזוק קשרים
זה יוכל לתרום גם להגברת התמיכה בבית הספר מצד כלל הקהילה והמנהיגות המקומית.
בית הספר י .ע .מתמודד עם סביבה קשה .בסביבה זו נעשית עבודה חשובה מאוד של יצירת
אקלים בית ספרי המבוסס על חזון חינוכי .להערכתנו בית הספר זקוק למשאבים נוספים ולתמיכה כדי
שיוכל להמשיך ולקדם את חזונו .המנהלת ציינה שקשה לגייס משאבים חיצוניים כדי לסייע לבית הספר.
בכל זאת ,לדעתנו חשוב ורצוי להמשיך ולחפש מקורות נוספים להשקעות בבית הספר .תוספת של
משאבים תוכל לסייע בהכשרה ובתמיכה במורים ,וגם עשויה להגביר את התמיכה של הקהילה בבית ספר
שעשוי להפוך למודל לחיקוי לבתי ספר אחרים ,גם במגזר היהודי וגם במגזר הערבי.
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בית הספר י .ד -.יסודי ,יהודי דתי ,אלימות נמוכה באופן לא טיפוסי
ביה"ס י .ד .הוא בי"ס יסודי ממלכתי-דתי הקיים למעלה מחמישים שנה בלב שכונה באחת הערים בארץ.
תכנית הלימודים בו היא של משרד החינוך יחד עם דגש על חינוך תורני .לפני מספר שנים לא רב החל
לנהל את ביה"ס מנהל חדש והסיר את איום הסגירה שהיה על ביה"ס בשל ירידה במספר התלמידים
ונהירה לרשת "אל המעיין" של ש"ס .בניסיון להפוך את ביה"ס ל"בית חינוך" ,הוקמה מדרשה למורים
הפועלת בשעות פעילות ביה"ס.
בביה"ס לומדים פחות מ 250 -תלמידים המגיעים ברובם מאזור השכונה .בשכבה הצעירה מספר תלמידים
בכיתה מגיע ל 20-ובשכבה הבוגרת כ .30 -פרופיל אוכלוסיית ביה"ס הוא של רמה סוציו-אקונומית
נמוכה ,ומסורתית .צוות המורים כולל  8מחנכים 2 ,גננות 8 ,מורים מקצועיים ,רב ויועצת.
ביה"ס בנוי ממבנים בעלי שתי קומות וממבנה חד קומתי המשמש את החטיבה הצעירה ,בין המבנים יש
חצר פנימית ולצידה בית כנסת .בשטח ביה"ס יש מכללה טכנולוגית.
דוח על סקר כמותי בקרב התלמידים בבית הספר
במסגרת הסקר חולקו שאלונים לשתי כיתות בשכבת ד' ושתי כיתות בשכבת ה' .בסך הכל
השתתפו בסקר  81תלמידים ( 40בנים 40 ,בנות ותלמיד שלא ציין את מינו).
בדוח זה אנו מציגים את הממצאים שעלו בסקר .כמו כן ,אנו משווים את הממצאים שהתקבלו
בבית הספר לממצאים שהתקבלו בבתי ספר יסודיים בפיקוח הממלכתי דתי שהשתתפו בסקר הארצי
בשנת תשס"ב (בכל מקום שנציין ממוצע ארצי הכוונה תהייה לקבוצת בתי ספר זו) .חשוב להדגיש
שהסקר משקף את זווית הראיה של התלמידים ולא את מה שהצוות בבית הספר חושב ולא את ממצאי
התצפיות ,הראיונות ועבודת השדה שנערכו בבית הספר .כמו כן ,המדגם הקטן מאוד בבית הספר מחייב
זהירות רבה בפירוש הממצאים.
קורבנות לאלימות תלמידים
שאלנו תלמידים האם הם היו קורבן לפגיעה מצד תלמידים אחרים במהלך החודש האחרון.
מהממצאים ניתן לראות ששיעור נכבד של תלמידים מדווחים שקיללו אותם (כ )91% -והעליבו או
השפילו אותם במילים (כ –  .)83%כ 60% -מתלמידים דיווחו שתלמיד אחר תפס ודחף אותם בכוונה,
שקיבלו בעיטה או אגרוף ושאיימו שיפגעו בהם או ירביצו להם וכ 41% -אמרו שתלמיד אחר השתמש
באבן או בחפץ אחר (כמו מקל) כדי לפגוע בהם .שיעור הדיווח על התנהגויות אלימות חמורות יותר הוא
נמוך במידה ניכרת ,אך אינו מבוטל  -כ 17% -דיווחו שתלמיד נתן להם 'מכות רצח' ,וכ 16% -דיווחו
שנזקקו לטיפול אחות או רופא עקב קטטה שבה השתתפו.
בהשוואה לממוצע הארצי בקרב בתי ספר יסודיים בפיקוח הממלכתי דתי נוטים התלמידים בבית
הספר לדווח באופן שיטתי ועקבי על יותר קורבנות .למשל ,בעוד שבממוצע ארצי מדווחים 39%
מהתלמידים שאיימו עליהם בבית הספר היה השיעור בבית הספר  .60%כמו כן ,שיעור התלמידים
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המדווחים על כך שתלמיד אחר תפס ודחף אותם היה גבוה בבית הספר מאשר בממוצע הארצי (כ – 60%
לעומת  49%בממוצע הארצי) ,כמו גם שיעור הדיווח על קבלת בעיטה או אגרוף מתלמיד אחר (60%
בבית הספר בהשוואה ל 47% -בממוצע ארצי) .יש לציין גם ששיעור התלמידים המדווחים על כך שראו
תלמיד בבית הספר עם סכין גבוה מהממוצע הארצי –  35.4%לעומת  23.5%בממוצע ארצי.
הטרדה מינית
שאלנו את התלמידים לגבי מספר התנהגויות שמקובל לראות כהתנהגויות של הטרדה מינית.
חשוב לציין ,שחלק מהתלמידים דיווחו על התנהגויות שהם לא התכוונו שיהוו הטרדה מינית .במקרים
רבים מדובר על התנהגויות הנעשות כחלק ממשחק ,הטרדה והצקה וכדומה .למרות זאת ,אנו חושבים
שיש מקום לזהות דפוסי התנהגות אלו ,שהקורבנות שלהם עשויים להרגיש אותם כהטרדה מינית.
בסך הכל הדיווחים הם בדרך כלל נמוכים ודי דומים לממוצע הארצי .הדיווחים הבולטים יותר
בתחום זה היו על כך שתלמיד אחר ניסה לגעת בהם או לצבוט אותם במקומות פרטיים בלי שהסכימו –
( 15%לעומת  15.8%בממוצע ארצי) .כתשעה אחוז מהתלמידים מדווחים שניסו לנשק אותם גם כשהם
לא רצו (כ 10% -בממוצע הארצי) ,ושהציצו להם בשירותים ( 12.3%בממוצע הארצי).
פגיעות צוות בתלמידים
שאלנו את התלמידים האם מישהו מחברי הצוות (מורים ,מנהל ,אנשי אחזקה וכד') פגע בהם
בחודש האחרון .באופן כללי בולטת העובדה ,שהשיעורים של הדיווח על פגיעת צוות בבית הספר גבוהים
במידה ניכרת בהשוואה לממוצע הארצי .התופעות השכיחות ביותר בבית הספר היו דיווח של תלמידים על
איש צוות שהעליב והשפיל במילים (כ 30% -לעומת כ 24% -בממוצע הארצי) ,על איש צוות שצבט
( 27.5%לעומת  11.7%בממוצע ארצי) ,ועל איש צוות שתפס ודחף בכוונה (כ 23% -בבית הספר
לעומת  11.7%בממוצע הארצי).
פגיעות התלמידים בתלמידים אחרים
שאלנו את התלמידים בבית הספר על פגיעות אלימות שהם ביצעו כלפי אחרים .התלמידים בבית
הספר בדרך כלל מדווחים על יותר אלימות שהפנו כלפי אחרים מאשר התלמידים במדגם הארצי של בתי
ספר יסודיים בפיקוח הממלכתי דתי .כשני שליש מהתלמידים במדגם בבית הספר אמרו שהעליבו או קללו
תלמיד אחר (בהשוואה לכמחצית מהתלמידים בממוצע הארצי) ,כ 40% -אמרו שהם הרביצו מכות
לתלמיד אחר (לעומת כ 35% -בממוצע ארצי) ,וכשליש מהתלמידים אומרים שאיימו על תלמיד אחר
שיתנו לו מכות (בהשוואה לכרבע מהתלמידים בממוצע הארצי).
היעדרות עקב פחד ,הערכת חומרת הבעיה והשוואה לשנה הקודמת
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שאלנו את התלמידים האם במהלך החודש האחרון הם נעדרו מבית הספר כי פחדו שמישהו
יפגע בהם בבית הספר או בדרך אליו וממנו .שיעור המדווחים על היעדרות נמוך מהממוצע הארצי –
 5.2%לעומת  8.1%בממוצע ארצי.
שאלנו את התלמידים עד כמה גדולה בעיית האלימות בבית הספר שלהם .מצאנו שרוב
התלמידים נוטים לראות את הבעיה כבינונית ( )39.2%או גדולה ( 13.9% ,)20.3%חושבים שהבעיה
גדולה מאוד ו 11.4% -חושבים שהבעיה קטנה מאוד .ההשוואה לבתי ספר יסודיים אחרים בפיקוח
הממלכתי דתי מצביעה על כך שתלמידי בית הספר העריכו את בעיית האלימות כגבוהה יותר מאשר
עמיתיהם בבתי ספר מקבילים.
בקשנו מהתלמידים להעריך האם האלימות בבית ספרם בשנה שנערך הסקר גבוהה או נמוכה
מהשנה שלפני כן .חלק נכבד חשב שהאלימות פחתה בהשוואה לאלימות שבשנה שקדמה לעריכת הסקר
( ,)40.5%ו 21.6% -חשבו שהיא פחתה מאוד .כ 15% -מתלמידי בית הספר חשבו שהאלימות עלתה
בהשוואה לשנה הקודמת .באופן כללי תלמידי בית הספר רואים בבית הספר שינוי חיובי יותר מאשר
התלמידים בממוצע הארצי.
תחושת סכנה בבית הספר
הצגנו בפני התלמידים שורה של שאלות הנוגעות לתחושת הסכנה בבית הספר .באופן כללי
שיעורי התלמידים המדווחים על תחושות של סכנה בבית הספר נמוכים באופן משמעותי מאלו שבמדגם
הארצי .בין היתר ניתן לראות ,שכ 12% -מהתלמידים בבית הספר אומרים שהם מפחדים שתלמידים
אחרים יפגעו בהם או יתנו להם מכות בבית הספר ( 18.9%בממוצע ארצי) 6.9% ,חוששים שיפגעו בהם
בדרך אל בית הספר וממנו ( 16.2%בממוצע ארצי) וכ 11.7%-מהתלמידים אמרו שהם מפחדים
שתלמידים אחרים בבית הספר יאיימו עליהם ויציקו להם (שיעור גבוה יותר בממוצע ארצי – .)18.1%
תמיכת מורים
שאלנו את התלמידים שורה של שאלות הנוגעות למידה שבה המורים תומכים בהם ומתייחסים
אליהם באופן חיובי .התמונה המתקבלת באשר לתמיכת מורים בתלמידים בבית הספר חיובית באופן עקבי
מהממוצע הארצי .בין הממצאים הבולטים יש למנות את השיעור הנמוך של תלמידים המרגישים שהם
יכולים לדבר עם מורה כשיש להם בעיות ביחסים עם חברים ( 62.7%לעומת  53.3%בממוצע הארצי)
או כשעצוב להם ורע להם ( 58.1%לעומת  51.5%בממוצע ארצי) .שיעור התלמידים המסכימים
שהמחנכת שלהם מכבדת אותם הוא  ,88.0%גבוה יותר מהממוצע הארצי ( .)81.5%שמונים אחוז
מהתלמידים מסכימים שלמבוגרים בבית הספר איכפת מהתלמידים (לעומת כ 75% -בממוצע ארצי) ,וכ-
 77%מסכימים שאפשר לסמוך על רוב המורים בבית הספר ולבטוח בהם ( 75.7%בממוצע ארצי) ,ושיש
להם יחסים קרובים וטובים עם המורים שלהם ( 72.7%בממוצע ארצי).
הערכת תפקוד המנהל בטיפול באלימות
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הצגנו לתלמידים את השאלה כיצד הם מעריכים את הדרך שבה המנהל מתמודד עם אלימות.
באופן כללי הערכת התלמידים היא חיובית מאוד ,גבוהה יותר מאשר בממוצע הארצי .מצאנו שכ43% -
העריכו את רמת התפקוד כטובה ועוד כ 48% -העריכו אותה כטובה מאוד לעומת כ 3% -שהעריכו אותה
כלא טובה ועוד כ 6% -שהעריכו את רמת התפקוד של המנהל בטיפול באלימות כמאוד לא טובה.
היבטים שונים של טיפול בנושא האלימות בבית הספר
הצגנו בפני התלמידים מספר שאלות הנוגעות לפעילויות של בית הספר בנושא האלימות,
ולהערכה של התלמידים באשר להתנהגויות של המנהל והמורים בתחום זה .התופעה הבולטת היא ,שלגבי
רוב רובם של הפריטים ההערכות של התלמידים בבית הספר גבוהות במידה משמעותית מאלו של
תלמידים במדגם הארצי של תלמידי בתי הספר היסודיים בפיקוח הממלכתי דתי .יותר תלמידים חושבים
שהמחנכת שלהם עושה מאמץ רציני למנוע אלימות ולטפל בה ( )92.0%מאשר אלו החושבים כך על
המנהל ( .)88.0%כ 85% -מציינים שאם הם מתלוננים שמישהו פגע בהם המורים עוזרים להם (לעומת
כ 74% -בממוצע הארצי) 81.3% ,מסכימים שבבית הספר משתלם להתנהג לפי הכללים (לעומת
 73.7%בממוצע הארצי) ,ו 80.3% -מסכימים שמצליחים לטפל היטב בתלמידים שעושים צרות ,גבוה
בהרבה מהממוצע הארצי – .69.5%
סיכום
בהשוואה לממוצע הארצי בקרב בתי ספר יסודיים בפיקוח הממלכתי דתי נוטים התלמידים בבית
הספר לדווח באופן שיטתי ועקבי על יותר קורבנות .שיעור גבוה של תלמידים מדווחים שקיללו אותם,
העליבו או השפילו אותם במילים ותפסו ודחפו אותם .שיעורי האלימות החמורה יותר נמוכים במידה
ניכרת אך אינם מבוטלים .הדיווחים על הטרדה מינית הם בדרך כלל נמוכים ודי דומים לממוצע הארצי.
הדיווחים הבולטים ביותר בתחום זה היו על כך שתלמיד אחר ניסה לגעת בהם או לצבוט אותם במקומות
פרטיים בלי שהסכימו.
באופן כללי בולטת העובדה ,שהשיעורים של הדיווח על פגיעת צוות בבית הספר גבוהים באופן
משמעותי בהשוואה לממוצע הארצי ,הן בתחום הפגיעות הרגשיות והן בתחום הפגיעות הפיזיות.
התלמידים בבית הספר מדווחים בדרך כלל על יותר אלימות שהפנו כלפי אחרים מאשר
התלמידים במדגם הארצי של בתי ספר יסודיים בפיקוח הממלכתי דתי.
שיעור המדווחים על היעדרות עקב פחד מאלימות נמוך מהממוצע הארצי .מצאנו שרוב
התלמידים נוטים לראות את הבעיה של אלימות בבית ספרם כבינונית או גדולה .הערכה זו גבוהה יותר
מאשר עמיתיהם בבתי ספר מקבילים .עם זאת ,באופן כללי שיעורי התלמידים המדווחים על תחושות של
סכנה בבית הספר נמוכים באופן משמעותי מאלו שבמדגם הארצי .חלק נכבד מהתלמידים חשב,
שהאלימות פחתה בהשוואה שבשנה שקדמה לעריכת הסקר .באופן כללי תלמידי בית הספר רואים בבית
הספר שינוי חיובי יותר ברמת האלימות מאשר התלמידים בממוצע הארצי.
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התמונה המתקבלת באשר לתמיכת מורים בתלמידים בבית הספר חיובית באופן עקבי מהממוצע
הארצי .הערכת התלמידים את תפקוד המנהל בהתמודדות עם אלימות היא חיובית מאוד ,גבוהה יותר
מאשר בממוצע הארצי .כמו כן ,ברוב רובם של הפריטים ההערכות של התלמידים בבית הספר על
התמודדות בית הספר עם אלימות גבוהות במידה משמעותית מאלו של תלמידים במדגם הארצי של
תלמידי בתי הספר היסודיים בפיקוח הממלכתי דתי .בין היתר ,גבוה שיעור התלמידים החושבים שבבית
הספר עושים מספיק כדי למנוע אלימות מאשר בממוצע הארצי.
דוח על המחקר האיכותני בבית הספר
בית הספר י.ד .מתמודד עם משימות חינוכיות כבדות .הייתה אי בהירות לגבי עתידו והוא אף
עמד לפני סגירה .אופי הסביבה שבה ממוקם בית הספר והקשיים שעמם מתמודדים הורי הילדים מהווים
אתגר לא קל .מצאנו בית ספר בתהליכי שינוי מעמיקים במטרה לקדם את החזון החינוכי של המנהל.
במהלך המחקר התרשמנו עמוקות מהדאגה ומהאהבה לילדים ,וכן מן המחויבות ומן ההשקעה הרבה של
המנהל וציוותו .עם זאת ,בשלב שבו פגשנו את בית הספר ,מצאנו שבית הספר טרם הגשים את כל
מטרותיו .בחלקים הבאים ננסה לעמוד על מספר היבטים של אקלים בית הספר הנראים לנו חשובים
להבנת בית הספר ,האתגרים שעמם הוא מתמודד ולדרכים שבהם ניתן לקדם את השגת מטרות בית הספר.
במהלך התצפיות שלנו במסדרונות בית הספר ובכיתות התרשמנו ממידה ניכרת של רעש,
הפרעות בשיעור וקושי ליצור סביבה לימודית ממוקדת – בעיקר בחלק השני של היום .במסדרונות יש לא
מעט רעש במהלך השיעור .ראינו תלמידים המשחקים בכדור במסדרון במהלך השיעור ,פוגעים בדלת
הכיתה מספר פעמים ,והמורה לא יצאה כדי להגיב .במקרים אחרים תלמידים מחוץ לכיתה עמדו ליד
הכיתה וקראו לתלמידים אחרים לצאת ממנה במהלך השיעור .ראינו גם תלמידים יוצאים במהלך השיעור
כדי לשתות מים וחוזרים תוך הפרעה ברורה למהלך השיעור.
התרשמנו שחלק מהמורים מקבלים את המצב בכיתה ובמסדרון כמצב קיים ואינם מנסים
לשנותו .הם מגיבים רק כשהמצב יוצא מכלל שליטה ,אך פעמים רבות מעדיפים להתעלם ולא להגיב .חלק
אחר מהמורים הגיב בדרכים ,שלדעתנו אינן תורמות לקידום אקלים חיובי בבית הספר .מורים אלו
התבטאו בצורה מעליבה או צינית כלפי ילדים ונתנו תחושה ברורה של חוסר כבוד לתלמידים .הספרות
המקצועית מצביעה על כך שהתנהגות זו של המורים מהווה מודל שלילי לתלמידים ,אינה תורמת
להתנהגות חיובית יותר של הילדים ופוגמת באקלים החינוכי של בית הספר ,תוך פגיעה בילדים .לדעתנו
יש מקום להגדיר בצורה ברורה יותר כללים של פנייה ודיבור מכבד אל ילדים ולוודא שהמורים
מקפידים על התנהגות נאותה ומכבדת כלפי כל התלמידים ,גם מי שהתנהגותם אינה לרוחם של
המורים.
בתצפיות במסדרונות ובכיתות מצאנו שונות ניכרת במתרחש בכיתות השונות .התרשמנו שבחלק
הארי של הכיתות היו לא מעט רעשים והפרעות ומורות השתמשו בקולות רמים ,בצעקות ובאיומים
(וחלקם בשפה פוגעת) כדי לנסות להסות את התלמידים ,שחלק לא קטן מהם התקשה להתרכז בשיעור
ועסק בעניינים טפלים .עם זאת ,צפינו בשיעור בו הייתה סמכות ,נוכחות וגישה חמימה לילדים,
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והתלמידים הגיבו במהלך השיעור ,השתתפו בצורה אקטיבית ומיעטו להפריע .כשתלמידים נכנסו
מהמסדרון בדרך שהפריעה לשיעור ,מורה זו דרשה מהם לצאת ולחזור בדרך נאותה והתלמידים מילאו
את הוראותיה .במהלך השיעור ואחריו היא מצאה זמן להעיר הערות חיוביות לתלמידים ולהגיב
לשאלותיהם ולבקשותיהם .לא היה בידנו למצוא גורמים המסבירים שונות זאת בין מורים ,אך היא
מצביעה על כך שניתן למצוא אמצעים להביא תלמידים אלו ללמידה משמעותית.
ההתרשמות שלנו הייתה שלחלק מהמורים יש עניין רב במה שהם מלמדים ועושים מאמצים
ניכרים להפוך את השיעור למעניין ומערב את התלמידים .הם שאלו אותם שאלות ,הציגו דברים בצורה
שחשבו שתעניין את הילדים (למשל בהצגת פרשת השבוע) וניסו לא לעסוק כל הזמן במשמעת .בכל זאת,
אמצעים דידקטיים אלו לא הספיקו במרבית המקרים כדי להביא לכך שתתנהל למידה משמעותית .יש
לציין גם את התרשמותנו שהמורים נטו להתייחס לתלמידים מפריעים הרבה יותר מאשר לתלמידים
שניגשו אליהם וניסו לקבל את תשומת לבם.
לדעתנו יש מקום לבחינת סוגיית התמודדות עם ניהול כיתה והתאמת כלים דידקטיים
מתאימים לאוכלוסיית התלמידים של בית הספר .ייתכן שיש מקום להשתלמויות למורים הממוקדות
בנושא זה ,אך ייתכן גם שיש מקום לשקול שינויים מעמיקים יותר בדרכי ארגון ההוראה .למשל,
נציין שבחלק מבתי הספר האחרים שבהם צפינו במסגרת המחקר ,מבנה הכיתות היה יותר גמיש ולא
פרונטאלי ונעשה שימוש במגוון רב יותר של אמצעי המחשה והוראה ,כגון למידת עמיתים בקבוצות
קטנות.
במהלך התצפיות ראינו מידה לא מבוטלת של אלימות בין תלמידים ,חלקה מילולית (איומים
ולשון גסה) וחלקה פיזית .בתצפיות לא ראינו אלימות קשה במיוחד בין הילדים .עם זאת ,בקבוצות מיקוד
עם הילדים ובשיחות עם הורים התרשמנו שלעתים רמת האלימות אותה חווים חלק מהתלמידים היא
גבוהה ,עד כדי פציעה .בין היתר ציינו התלמידים מקומות בחצר הרחוקים מעין המורים ששם יש אלימות
רבה יותר .כמו כן ,תלמידי החטיבה הצעירה המגיעים לאזור של התלמידים הבוגרים יותר מדווחים על
פגיעות בהם .נראה שהמורים מקבלים מצב זה כנתון ומקפידים לאסור עליהם להגיע לאזור זה ,יותר
מאשר למנוע פגיעה בהם .לפחות לפי אחד הדיווחים יש מצבים שבהם קבוצה של תלמידים מציקה לילד
אחד במשך תקופה ארוכה ובשורה של אמצעים הכוללים הקנטה ,עלבונות ,פגיעה פיזית והדרה מקבוצת
התלמידים ,כל זאת ,ללא תגובה הולמת מצד המורים.
מהתצפיות שלנו עולה ,שמורים רבים אינם מגיבים לאלימות המתרחשת לידם .שוב ושוב ראינו
התנהגות אלימה ולא זהירה של התלמידים ליד מורים ,שכלל לא התייחסו אליה .לדעתנו בולטת העובדה
שאין נוכחות של מורים שתפקידם לפקח על הנעשה בחצר ובמסדרונות .לא ראינו כמעט מורים
ה'מפטרלים' בחצר ,ובעיקר במקומות המוסתרים יותר ,במטרה לקיים נוכחות המונעת התנהגות אלימה.
נראה כי המורים התייחסו לתורנות כאל חובת נוכחות במקום ,בדרך כלל בפאתי מגרש המשחקים המרכזי
בבית הספר ,הם נטו לנהל שיחות עם עמיתיהם במהלך ההפסקה ,כאשר שיחות אלה היו מופרעות מדי
פעם בשל תקרית זו או אחרת .לא נראה היה שהמורים היו מכוונים לאיתור סיטואציות שעלולות להביא
להסלמה ולפעולות למניעת אלימות .פיקוח ערני של מבוגרים הנמצאים במקומות שבהם התלמידים
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משחקים והמונעים בעזרת הנוכחות שלהם התנהגויות אלימות הוא חיוני לקידום סביבה בטוחה .שיפור
פיקוח זה יכול להיעשות בין היתר על ידי מעבר להפסקות פעילות ,המשלבות נוכחות מבוגרים עם
פעילות חיובית יזומה ומהנה .אנו ממליצים להגדיר מדיניות עקבית ושיטתית באשר לנוכחות ,אזורי
אחריות ,פיקוח ותגובות מבוגרים לאלימות תלמידים (מילולית ופיזית) במסדרונות ובחצר.
המחקר שלנו בבית הספר מצביע על המנהל כציר מרכזי .למנהל אידיאולוגיה ברורה ומשימה
שהוא מבקש למלא .יש לו חזון של בית ספר אמוני המושך אליו תלמידים ומשפחות נוספות ,משנה את
כיוון ההצטמצמות וההידרדרות של בית הספר ,ומביא את בית הספר למרכז השואב אליו את ההורים
מהקהילה .המנהל משתמש בדרכים רבות כדי לקדם מטרות אלו .בין היתר הוא הביא לשינויים בציפיות
באשר ללבוש ולהתנהגות המורים ,הכניס 'מדרשה' למורים לבית הספר ,קבע מפגשים עם הורים ועוד
שורה של פעולות הממוקדות בהיבטים של הכנסת רוח והתנהגות אמונית לבית הספר .המנהל מציג את
משנתו במילים ברורות ומנצל כל הזדמנות כדי להרצות בפני מורים והורים ולשתפם בחזונו.
נושא אקלים בית הספר בכלל ואלימות בפרט מוצגים על ידי המנהל כקשורים באופן הדוק
לאמונת ישראל וללקחים שאפשר להפיק ממנה .בין היתר הוא מתייחס לשינאת חינם וללשון הרע ,ולכח
שיש בתורה ובאמונה להפוך ליבם של אנשים .בכך הוא התמקד בעיקר בהורים וביכולת של בית הספר
להביא לטרנספורמציה אצלם .התורה והאמונה ,לדבריו ,הם סם חיים ונותנים את הכח לשנות אחרים
ולהחזירם לדרך הישר ,ולכן אין לחשוש או להירתע ,גם כשיש הורים עבריינים המאיימים על המורים.
ההתרשמות הייתה שהמורים ובעיקר ההורים הם קהל יעד לא פחות חשוב ,ואולי אף חשוב יותר
מהתלמידים.
אנחנו פגשנו את בית הספר בתהליך מעבר ,המנהל היה רק זמן קצר בתפקידו ,ולכן החדרת
החזון של המנהל הייתה כרוכה בתהליכי שינוי לא פשוטים .מצאנו שבקרב חלק ניכר מהמורים יש
התמרמרות רבה .לפי תחושתם ,המנהל הוא שהחליט יחד עם המפקחת על חזון זה ,ללא שיתוף אמיתי של
המורים .בין היתר ,הסוגיה המעסיקה אותם בהקשר לכך היא העובדה שהם נדרשים להשקיע מאמצים
וזמן ( הנראים בעיניהם מיותרים) למען מטרה זו ( למשל ,המנהל מחייב אותם להשתלם במסגרת "חדר
מורים לומד" – בתכני החזון החינוכי שלו) .להערכתנו ,המנהל צריך להתמודד עם העובדה שלחזון זה
שותפה רק חלק מקהילת בית הספר ולמצוא דרכים ליצור חזון משותף לבית הספר .ייתכן ,כי אם
המורים היו שותפים יותר לתהליכים של קבלת החלטות בהקשר לקדימויות שבית הספר מציב
לעצמו ,ההתנגדות לחזון זה הייתה פחותה יותר.
בראיונות עם המורים מצאנו שני מחנות .מחנה אחד ראה במנהל סוכן שינוי חיובי המוביל את
בית הספר לכיוונים הנכונים .למשל ,אחת המורות הדגישה את האיכפתיות והחום של המנהל המביאים
לצוות מגובש הנותן גיבוי ותמיכה הדדית .מורה אחרת ציינה את השינויים החלים בבית הספר בזכות
המנהל לכיוון של יותר דרך ארץ ומשמעת .לעומת זאת ,היו מורים שנפגעו מהתנהגות המנהל ומניסיונותיו
לשנות את אופי בית הספר לכיוון אמוני יותר .בין היתר מצאנו תגובות של לגלוג על הרטוריקה הדתית,
טענות על דרישות המנהל בתחום הלבוש הצנוע ,ואף טענות על דחיקת רגלים וניסיון 'להיפטר' ממורים.
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כמו כן ,מורים אלו חשו שהאווירה בחדר המורים היא של חשדנות הדדית ,מחנאות וחוסר גיבוי .ואכן,
התרשמנו שלפחות חלק מהמורים נמנעו מלהשתמש בחדר המורים.
אנו מעריכים ,שבכל חדר מורים קיימת שונות באשר לדעות לגבי המנהל ודרכו .עם זאת ,נראה
לנו שהקוטביות בחדר המורים אינה תורמת לגיבוש התנהגויות עקביות מול הורים ומורים .חוסר ליכוד זה
מתבטא אצל חלק מהמורים בביקורת שהם משמיעים בפני הורים על ההנהלה ועל חלק מעמיתיהם .סביר
להניח שחלק מקוטביות זו תיפתר על ידי עזיבת מורים שאינם מוצאים את מקומם ועל ידי תהליכי שכנוע
ושינוי הדרגתי .אולם תהליך זה עלול לקחת זמן לא קצר.
להערכתנו יש מקום לעבודה עם צוות המורים על יצירת קשר טוב יותר בין המנהל למורים ועל
גיבוש קבוצת מורים מלוכדת יותר בחזונה החינוכי ,כדרך להתמודד עם המשימות החינוכיות של
בית הספר .גיבוש זה עשוי להפחית התנהגויות הרסניות של מתיחת ביקורת בפני הורים על ההנהלה
ועל מורים אחרים.
ההתרשמות שלנו הייתה שיש שניות בקרב המורים באשר להורים .מצד אחד ,שמענו עדויות
רבות על הורים חמים ודואגים המשתפים פעולה עם המורים ותומכים בהם (לעתים עד כדי הטלת
האחריות על חינוך הילדים על המורים בלבד) .מצד שני ,יש הורים רבים המעוררים בהתנהגותם
אנטגוניזם בקרב המורים ,ואולי גם אצל המנהל .הורים אלו נתפסים כקבוצה בעייתית שרבים בה
המשפחות החד-הוריות ,אנשים דלים מבחינה חינוכית ,וחלקם אף משתמשים בסמים .למעשה ,חלק
מהמורים שדיברנו אתם נטו לראות בהורים את המקור לקשיים של הילדים שלהם.
מראיונות הורים עולה שחלק מההורים ראו בבית הספר שינוי מבורך .הם חשבו שבית הספר
משתנה לטובה בתחומים של דרך ארץ ,ערכים ,כבוד למבוגרים וקידום החיבור של הילדים לאמונה.
הדגש על פרשת השבוע ופעילויות סביבה היו חשובים מאוד להורים אלו .הם שמחו במנהל וסמכו על
דרכו .יחד אתם ,יש הורים לא מעטים שלא שותפים לצורך להגיע לבית ספר המקפיד יותר בתחום הדת
ולא קבלו את נורמות ההתנהגות (כגון לבוש צנוע) שהמנהל מנסה לכפות על סביבתו .מצאנו הורים שראו
בבית הספר חזית מקומית למתח בחברה הרחבה יותר בין מגמות של ציונות לאלו של התחרדות והשסע
בין דתיים לחילוניים .בדיאלוג בין נציגי הורים למנהל ולמפקחת עלו הדים לחששות ולדאגות של חלק
מההורים שהשינויים שבית הספר מנסה להכניס למעשה ירחיקו את ילדיהם מאותה 'ארץ ישראל' שהם
רוצים להיות חלק ממנה.
להורים רבים יש חשש שלימודי קודש באים על חשבון מקצועות אחרים כגון מתמטיקה
ואנגלית .הורים אחרים שאלו מדוע אין חינוך מיני בבית הספר ,מתוך מחשבה שהדגש הדתי מונע הכנסת
נושא חשוב זה למערכת החינוכית בבית הספר .אחרים הצביעו על הצורך בחיזוק שיעורי אזרחות
הכוללים היבטים שונים של לאומיות ,ציונות ואהבת מולדת .למשל ,הורים ביקשו שיביאו לבית הספר
מפקדים שידברו על הצבא ,ללמד את ההמנון הלאומי ולהשמיעו ,לקיים טיולים בארץ וללמד שירי
מולדת.
במסגרת התצפיות תיעדנו מפגש בין המנהל ,המפקחת וההורים .התרשמנו ,שהמפגש היה מאמץ
כן לערב את ההורים ולהפוך אותם לשותפים בחזון ובפעילות החינוכית של בית הספר .עם זאת ,הייתה
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תחושה שהמפגש היה ממוקד יותר בסוציאליזציה של ההורים לחזון של המנהל והמפקחת ,ופחות בניסיון
להבין את נקודת המבט של ההורים ולהיענות לה.
להערכתנו יש מקום לנסות להגיע לשילוב גם של הורים המנסים לקדם מטרות חינוכיות
נוספות לאלו של המנהל כדי לא לאבד את המעורבות ושיתוף הפעולה שלהם בעתיד.
בראיונות שלנו עם הורים נתקלנו בדרך כלל בתגובות חיוביות לגבי מורים .ההורים הדגישו
במיוחד את הדאגה והאיכפתיות של המורים לגבי הילדים ,ובמידה רבה מאוד הושפעו מהמידה שבה
המורים נתנו להם תחושה שיש להם זמן ופניות רגשית עבורם .אין ספק ,שהחלק שההורים הדגישו יותר
היו היחסים הביניאישיים ,הדאגה וההשקעה בילדים ובהורים מאשר יכולות דידאקטיות.
כצפוי ,יש הורים שהשמיעו טענות על חלק מהמורים .יש לציין שהערות אלו נגעו לתפיסה של
ההורים שמורים אלו השמיצו את הילדים ,ראו בהם 'מופרעים' וכל הזמן התלוננו עליהם .נראה היה
שהתנהגות זו מרחיקה את ההורים ,שתיארו את עצמם דווקא כמעורבים ורוצים לתמוך במורה.
אחד ההורים שראיינו תיאר מסכת יחסים קשה עם בית הספר עקב מה שהוא ראה כהתנכלות
לבנו על ידי הצוות והתלמידים ,וחוסר יכולת או נכונות של בית הספר לסייע .מהראיון התרשמנו שהורה
זה מציג אתגר קשה מאוד עקב התנהגות בוטה המשתמשת באיומים באלימות .הוא תיאר סנקציות שהוטלו
עליו עקב התנהגותו המאיימת ,סנקציות ,שלא אפשרו לו לנהל דיאלוג עם בית הספר .אין ספק שעל
הצוות להגן על עצמו בפני התנהגות אלימה ומאיימת .עם זאת ,התחושה שלנו היא שהורה זה ,וייתכן גם
אחרים ,נמצא במצוקה אמיתית וההתנהגות שלו נובעת מדאגה כנה לילד וממחסור בכלים מתאימים כדי
להשפיע על בית הספר בדרכים ראויות .נראה לנו שהורה זה אינו היחיד .יש מקום לדעתנו ליצור
פונקציה מגשרת בין הורים לבית הספר ,נוסף לוועד ההורים המקובל .כמו כן ,נראה לנו שיש מקום
ליצור הזדמנויות למפגשי הורים לדיונים בנושאים המשותפים להם ,כגון סוגיות בהתפתחות ילדיהם,
התמודדות עם שיעורי בית ,וכד' .מפגשים אלו יסייעו להורים להתמודד עם קשיים ,יהפכו את בית הספר
למקור תמיכה חיובי וגם יתרמו ליצירת יחסים חיוביים ומכבדים יותר בין ההורים בינם לבין עצמם.
לדעתנו ,עקב הסיטואציה המיוחדת של הקשרים בין בית הספר לסביבתו ,והמרכזיות של ההורים
בניסיון לשנות את מסלולו של בית הספר ,חשוב במיוחד לא להביא לניכור מבית הספר דווקא את ההורים
שקשה במיוחד להגיע אליהם .ייתכן שיש מקום לדיון ממוקד בהורים שביחסים עמם יש הקשיים הרבים
ביותר ,ולעצב באופן פרטני עבור כל הורה כזה מסלול להידברות ולשיתוף פעולה .ייתכן שהיחס האישי
והממוקד ,המתאים עצמו למצב המיוחד של ההורה ,יקדמו את שיתוף הפעולה עם ההורים .ייתכן ,שעם
חלק מההורים ניתן לקדם את התקשורת בעזרת גורמים בקהילה שעמם יש להם קשר ,כגון רבנים
ועובדים סוציאליים.
בספרות המקצועית יש עדויות מחקריות ותיאורטיות מסוימות המצביעות על הקשר בין הטיפוח
ודרך האחזקה של בית הספר לבין הזדהות תלמידים עמו והנכונות שלהם לשמור עליו מפני ונדליזם.
בביקורנו בבית הספר מצאנו שהוא מקושט במקומות רבים בשלטים ופתגמים מן המקורות ומתחומים
אחרים .התרשמנו מההשקעה שנעשתה בקישוטים אלו .יחד עם זאת ,הייתה במהלך השנה תחושה
שהאחזקה שלהם לא הייתה מלאה ,וחלה נסיגה מסוימת במצבם .ביקורים חוזרים בשירותים העלו שהם
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לא היו נקיים ועלה מהם ריח רע ,ופחי האשפה היו מלאים על גדותיהם .בכיתות ראינו במקרים רבים
לכלוך וריהוט שהיה מקושקש ולא שלם .בחצר אין מתקנים מספקים למשחק .בשיחות עם הורים הביעו
כמה מהם חוסר שביעות רצון מחזות בית הספר ורצון לשנותה .נראה לנו שיש מקום להשקיע מאמץ
בהכנסת שינויים פיזיים בבית הספר שיהפכו אותו לאסתטי יותר ולהקפיד יותר על אחזקתו .תהליך
של שיתוף התלמידים וההורים בטיפוח של בית הספר ,יביא בוודאי להפחתה במעשי הוונדליזם.
באופן כללי התרשמנו מאוד מבית ספר המציב חזון חינוכי מאתגר ועובד בצורה אינטנסיבית כדי
להשיגו .תחת מנהיגותו של המנהל ,בית הספר מתמודד עם סביבה קשה ועושה צעדים ראשונים בשינוי
הכיוון של בית הספר והבאתו להישגים ערכיים וחינוכיים .אין ספק שיש מקום לגייס תמיכה לבית
הספר מגורמים בקהילה ,כגון עסקים ועמותות מתנדבים ,כדי לסייע לבית הספר להשיג את החזון
החינוכי שלו.
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בית הספר ח .י – .חטיבת בינים יהודית חילונית ,אלימות גבוהה באופן לא טיפוסי
חטיבת הביניים שוכנת באחד מהישובים מעבר לקו הירוק בקרבת ירושלים .במהלך השנים
ביה"ס הלך והתפתח והגיע לשיא גודלו באמצע שנות התשעים ,אז היו  5-6כיתות בכל שכבה .בשנים
האחרונות ביה"ס קטן ,כתוצאה מהזדקנות האוכלוסייה .בעיקרה אוכלוסיית ביה"ס ממוצא מזרחי; מעמד
בינוני ,השכלת ההורים היא תיכונית ומעלה .המנהל מנהל את ביה"ס מזה שלוש שנים.
בביה"ס לומדים כ 450תלמידים בשלוש שכבות -ז'-ט' .בכל שכבה ארבע כיתות ובשכבות ח' וט' יש גם
כיתות חינוך מיוחד .בביה"ס כארבעים מורים ,שתי יועצות ופסיכולוגית .הנהלת בית הספר כוללת את
המנהל ,הסגנית ,רכזי השכבות ,רכזת החינוך המיוחד ורכזת התוכניות .חלק מהמורים עומדים בראש
ועדות שונות (עיתון ,בני מצווה ,ספורט ,אירועי סוף השנה ,אירועי ,תקנון ,זה"ב והנצחה) .מבנה ביה"ס
כולל שלוש קומות .מאחורי ביה"ס חצר גדולה ובה מגרש ספורט משופץ .ביה"ס איבד תלמידים באחד
הפיגועים בירושלים בתקופת האינתיפאדה.
דוח על סקר כמותי בקרב התלמידים
במסגרת המחקר ערכנו סקר על היבטים שונים של אקלים בית הספר ושל חוויות התלמידים בו.
הסקר נערך בשנת הלימודים תשס"ב ,כלומר שנה לפני שערכנו תצפיות ועבודת שדה בבית הספר.
במסגרת הסקר חולקו שאלונים לשתי כיתות בכל אחת משלוש השכבות בחטיבת הביניים .בסקר השתתפו
 180תלמידים.
בדוח זה אנו מציגים את הממצאים שעלו בסקר .כמו כן ,אנו משווים את הממצאים שהתקבלו
בחטיבת הביניים לממצאים שהתקבלו בחטיבות הביניים בפיקוח הממלכתי שהשתתפו בסקר הארצי
בשנת תשס"ב (בכל מקום שנציין ממוצע ארצי הכוונה תהייה לקבוצת בתי ספר זו) .חשוב להדגיש
שהסקר משקף את זווית הראיה של התלמידים ולא את מה שהצוות בבית הספר חושב ולא את ממצאי
התצפיות ,הראיונות ועבודת השדה שנערכו בבית הספר .כמו כן ,המדגם הקטן יחסית בבית הספר מחייב
זהירות בפירוש הממצאים.
קורבנות לאלימות תלמידים
שאלנו תלמידים האם הם היו קורבן לפגיעה מצד תלמידים אחרים במהלך החודש האחרון.
מהממצאים ניתן לראות ששיעור נכבד של תלמידים מדווחים שקיללו אותם (כ ,)82% -והעליבו או
השפילו אותם במילים (כ –  ,)75%ותפסו ודחפו אותם בכוונה –  .44%כ –  35%מדווחים שראו תלמיד
אחר עם סכין בבית הספר ,ושיעור דומה מדווח שקיבלו בעיטה או אגרוף מתלמיד אחר בבית הספר.
שיעורי הדיווח על התנהגויות אלימות קשות במיוחד היה נמוך יותר באופן משמעותי – כ 6% -דיווחו
שנזקקו לאחות או לרופא עקב השתתפות בקטטה ,כ  3%-מדווחים שנתנו להם מכות רצח ,ועל סחיטה
באיומים מדווחים פחות משלושה אחוז מהתלמידים.
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התמונה המתקבלת בחטיבת הביניים דומה לזו שבקרב תלמידי חטיבות הביניים בפיקוח
הממלכתי במדגם הארצי עם הבדלים די קטנים לכל כיוון .בין היתר ניתן לציין פחות דיווחים על גניבות
(כ  23%-לעומת כ 38% -בממוצע הארצי) ועל ראיית תלמיד אחר עם סכין ( 35%לעומת כ40% -
בממוצע הארצי) .בבית הספר יש יותר דיווחים מאשר בממוצע הארצי על עלבונות והשפלות (75%
לעומת  63%בממוצע הארצי) .כמו כן ,יש מעט יותר דיווחים על סכסוכים בין עולים לותיקים (כ – 15%
לעומת כ )12% -וסכסוכים על רקע של ריב בין עדות ( 27%לעומת  23%בממוצע ארצי).
הטרדה מינית
שאלנו את התלמידים לגבי מספר התנהגויות שמקובל לראות כהתנהגויות של הטרדה מינית.
חשוב לציין ,שחלק מהתלמידים דיווחו על התנהגויות שהם לא התכוונו שיהוו הטרדה מינית .במקרים
רבים מדובר על התנהגויות הנעשות כחלק ממשחק ,הטרדה והצקה וכדומה .למרות זאת ,אנו חושבים
שיש מקום לזהות דפוסי התנהגות אלו ,שהקורבנות שלהם עשויים להרגיש אותם כהטרדה מינית.
הדיווחים הבולטים ביותר בתחום זה היו שניסו ל 'שלוח אליהם ידיים' (באופן מיני) – ,9.9%
ושניסו להוריד להם חלק מהבגדים ( .)8.2%בהשוואה לתלמידי חטיבות הביניים בפיקוח הממלכתי
שהשתתפו במדגם הארצי התמונה היא מעורבת .ברוב הפריטים השיעור בבית הספר הוא נמוך מהממוצע.
למשל 5.6% ,אמרו שניסו להתחיל אתם באופן מיני בלי שרצו (לעומת  8.8%בממוצע הארצי) ו2.5% -
אמרו שהציצו להם בשירותים (בהשוואה ל )4.6% -בממוצע הארצי .רק הדיווחים על ניסיונות לנשק ועל
הפעלת לחץ חברתי (אך כאן מדובר בשיעור קטן ביותר שיש להתייחס אליו בזהירות ייתרה עקב גודל
המדגם) היו גבוהים יותר בבית הספר בהשוואה לממוצע הארצי.
פגיעות צוות בתלמידים
שאלנו את התלמידים האם מישהו מחברי הצוות (מורים ,מנהל ,אנשי אחזקה וכד') פגע בהם
בחודש האחרון .התופעות הבולטות הן שכ 11% -מדווחים שאיש צוות לעג להם ,העליב אותם או השפיל
אותם במילים 7.6% ,שאיש צוות תפס ודחף אותם בכוונה ,ו 5.6% -שאיש צוות ניסה ל'התחיל אתם'
באופן מיני .רוב הדיווחים על פגיעות צוות בתלמידים בחטיבת הביניים נמוכים מאשר בחטיבות הביניים
המקבילות במדגם הארצי .תופעה בולטת במיוחד היא השיעור הקטן יחסית של תלמידים המדווחים על
פגיעה רגשית מצד איש צוות .למשל ,הם מדווחים פחות על עלבונות והשפלות מצד איש צוות (10.7%
בהשוואה ל 24.8% -במדגם הארצי) ,שימוש בשמות 'לא יפים'  6.2%לעומת  13.7%בממוצע הארצי,
והעלבת המשפחה –  2%לעומת  .4.6%הפריט היחיד שבו נראה היה שתלמידי בית הספר מדווחים על
פגיעות מצד הצוות באופן משמעותי יותר מאשר בממוצע הארצי הוא בדיווח על ניסיון מצד איש צוות
'להתחיל אתם' באופן מיני –  5.6%לעומת  2.9%בממוצע הארצי.
פגיעות התלמידים בתלמידים אחרים
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שאלנו את התלמידים בבית הספר על פגיעות אלימות שהם ביצעו כלפי אחרים .באופן כללי
רמות הדיווח של התלמידים על התנהגות אלימה שלהם כלפי אחרים הייתה דומה למדי לדיווחים בבתי
ספר מקבילים במדגם הארצי .בין הדיווחים הבולטים ניתן לציין עלבונות וקללות כלפי אחרים – 64.5%
(לעומת  64.0%בממוצע הארצי) ,איומים –  20.5%( 24.4%בממוצע ארצי) ומכות שהם נתנו לאחרים
 21.2%( 22.2%בממוצע הארצי) .בבית הספר דיווחו התלמידים על עלבונות שהפנו כלפי מורים פחות
מאשר בממוצע הארצי ( 8.7%לעומת .)14.1%
היעדרות עקב פחד ,הערכת חומרת הבעיה והשוואה לשנה הקודמת
שאלנו את התלמידים האם במהלך החודש האחרון הם נעדרו מבית הספר כי פחדו שמישהו
יפגע בהם בבית הספר או בדרך אליו וממנו .מעט מאוד תלמידים דיווחו על היעדרות כזו והשיעור (כ -
 )3.5%דומה לממוצע הארצי.
שאלנו את התלמידים עד כמה גדולה בעיית האלימות בבית הספר שלהם .מצאנו שרוב
התלמידים נוטים לראות את הבעיה כקטנה ( )39.0%או בינונית ( .)31.1%ההשוואה לבתי הספר
האחרים מצביעה על דמיון רב עם נטייה קלה של פחות תלמידים בחטיבת הביניים לראות את הבעיה
כגדולה ( 7.9%לעומת  12.5%בממוצע הארצי) או גדולה מאוד ( 6.2%לעומת  9.2%מהתלמידים
בחטיבות הביניים בפיקוח הממלכתי שחשבו שהבעיה גדולה מאוד).
בקשנו מהתלמידים להעריך האם האלימות בבית ספרם בשנה שנערך הסקר גבוהה או נמוכה
מהשנה שלפני כן .רוב התלמידים חשבו שבבית הספר יש פחות אלימות ( )56%ורק כ –  15%חשבו
שהאלימות גבוהה יותר .הערכות אלו מצביעות על שינוי חיובי יותר בחטיבת הביניים בהשוואה לאחרות.
למשל ,בעוד שבממוצע ארצי רק  9%חשבו שרמת האלימות בבית ספרם היא פחותה בהרבה מאשר
בשנה הקודמת ,היה השיעור בבית הספר  ,21%ובעוד שבממוצע הארצי חשבו  24.5%שרמת האלימות
פחותה ,הרי השיעור בבית הספר שחשבו שרמת האלימות בבית ספרם פחותה מאשר בשנה הקודמת היה
כ.35% -
תחושת סכנה בבית הספר
הצגנו בפני התלמידים שורה של שאלות הנוגעות לתחושת הסכנה בבית הספר .התמונה
המתקבלת דומה מאוד לזו המתקבלת בממוצע הארצי .בין היתר ניתן לציין ש 11% -מפחדים שיציקו להם
בבית הספר וכעשרה אחוז מדווחים שהם מפחדים שתלמידים אחרים יפגעו בהם ויתנו להם מכות בבית
הספר.
תמיכת מורים ושיתוף תלמידים
שאלנו את התלמידים שורה של שאלות הנוגעות למידה שבה המורים תומכים בהם ומתייחסים
אליהם באופן חיובי .התמונה המתקבלת באשר לתמיכת מורים בתלמידים בחטיבת הביניים דומה למדי
לממוצע הארצי ,עם הבדלים קטנים למדי לכאן ולכאן .בין הממצאים הבולטים יש למנות את השיעור
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הנמוך של תלמידים המרגישים שהם יכולים לדבר עם מורה כשיש להם בעיות ביחסים עם חברים
( )25.2%או כשעצוב להם ורע להם ( .)31.2%שיעורים אלו דומים לממוצע הארצי ,אם כי מעט נמוכים
מהם .כ –  88%מסכימים עם ההיגד שהמחנכת שלהם מכבדת אותם ,וכשלושה רבעים אומרים
שכשלאחד התלמידים יש מקרה חירום או בעיה רצינית יש מבוגר בבית הספר שמוכן לעזור ,ושלמבוגרים
בבית הספר איכפת מהתלמידים (הערכה הגבוהה מזו שבממוצע הארצי – .)67.1%
התלמידים בבית הספר מרגישים שמשתפים אותם יותר מאשר בבתי ספר מקבילים .כששים
אחוז מסכימים שהצוות בבית הספר עושה מאמצים לשתף תלמידים בהחלטות חשובות (לעומת כ – 55%
בממוצע הארצי) וכ 56% -חושבים שהתלמידים ממלאים תפקיד חשוב בטיפול בבעיות אלימות בהשוואה
ל 46.2% -בממוצע הארצי.
הערכת תפקוד המנהל בטיפול באלימות
הצגנו לתלמידים את השאלה כיצד הם מעריכים את הדרך שבה המנהל מתמודד עם אלימות.
מצאנו ש 47.4% -העריכו את רמת התפקוד כטובה ועוד  31.4%העריכו אותה כטובה מאוד לעומת כ-
 13%שהעריכו אותה כלא טובה ועוד כ 9% -שהעריכו את רמת התפקוד של המנהל בטיפול באלימות
כמאוד לא טובה .הערכות התלמידים בחטיבת הביניים באשר לתפקוד המנהל הן מעט חיוביות יותר מאשר
בממוצע הארצי .למשל ,בעוד ש 31.4% -מהתלמידים בחטיבה אומרים שרמת התפקוד של המנהל
בטיפולו באלימות היא טובה מאוד ,היה השיעור בחטיבות מקבילות .24.6%
היבטים שונים של טיפול בנושא האלימות בבית הספר
הצגנו בפני התלמידים מספר שאלות הנוגעות לפעילויות של בית הספר בנושא האלימות,
ולהערכה של התלמידים באשר להתנהגויות של המנהל והמורים בתחום זה .התופעה הבולטת היא שברוב
רובם של הפריטים ההערכות של תלמידי חטיבת הביניים הן גבוהות מאלו שהתקבלו בשאר חטיבות
הביניים בפיקוח הממלכתי .בין הממצאים ניתן למנות –  84.6%מסכימים שהמחנכת עושה מאמץ רציני
למנוע אלימות ( 77.6%בממוצע ארצי) 78.1% ,שהמנהל עושה מאמץ כזה (לעומת רק  66.3%בממוצע
הארצי) 79.4% ,מסכימים שהחוקים והכללים בנוגע לאלימות הם הוגנים ( 73.4%בממוצע ארצי),
 74.1%מסכימים שכשתלמידים עוברים על הכללים בנושא האלימות המורים והמנהל מטפלים בזה
בתקיפות ,אך בצורה הוגנת ( ,)69.4%ו –  75%מסכימים שכשמטרידים תלמיד בצורה מינית הצוות
מתערב כדי למנוע זאת ( 65.3%בממוצע ארצי) .באופן כללי מציינים  71.2%מתלמידי חטיבת הביניים
שהשתתפו בסקר שהם מרגישים שבבית הספר שלהם עושים מספיק כדי למנוע אלימות ,ושיעור זה גבוה
מהממוצע בשאר חטיבות הביניים בפיקוח הממלכתי – .58.7%
בהשוואה לכל שאר ההערכות מעניינת העובדה שהתלמידים בחטיבת הביניים מסכימים פחות עם
הקביעה שבהפסקה יש מורים שמשגיחים שלא תהייה אלימות (  45.3%בבית הספר ו 54.1%-בממוצע
הארצי) ושכשיש מכות יש מורים המתערבים ומפסיקים אותם ( 55.8%בבית הספר לעומת 58.2%
בממוצע הארצי).
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סיכום
בכל האמור בדיווחים לגבי קורבנות לאלימות תלמידים התמונה המתקבלת בבבית הספר דומה
לזו שבממוצע הארצי עם הבדלים די קטנים לכל כיוון.
הדיווחים הבולטים ביותר על הטרדה מינית היו על כך שניסו ל 'שלוח אליהם ידיים' (באופן
מיני) ,ושניסו להוריד להם חלק מהבגדים .בהשוואה לתלמידי חטיבות הביניים בפיקוח הממלכתי
שהשתתפו במדגם הארצי התמונה היא מעורבת .ברוב הפריטים השיעור של הטרדה מינית בבית הספר
הוא נמוך מהממוצע.
רוב הדיווחים על פגיעות צוות בתלמידים בחטיבת הביניים נמוכים מאשר בחטיבות הביניים
המקבילות במדגם הארצי .תופעה בולטת במיוחד הוא השיעור הקטן יחסית של תלמידים המדווחים על
פגיעה רגשית מצד איש צוות.
באופן כללי רמות הדיווח של התלמידים על התנהגות אלימה שלהם כלפי אחרים הייתה דומה
למדי למדגם הארצי .בבית הספר דיווחו התלמידים על עלבונות שהפנו כלפי מורים פחות מאשר בממוצע
הארצי .בין הדיווחים הבולטים ניתן לציין עלבונות וקללות כלפי אחרים ,איומים ומכות שנתנו לאחרים.
מעט מאוד תלמידים דיווחו על היעדרות מבית הספר עקב פחד מאלימות .בדומה לממוצע הארצי,
רוב התלמידים נוטים לראות את בעיית האלימות בבית הספר כקטנה או בינונית .רוב התלמידים חשבו
שבבית הספר יש פחות אלימות מאשר בשנה שעברה .הערכה זו מצביעה על שינוי חיובי יותר בחטיבת
הביניים בהשוואה לאחרות .תחושות הסכנה בבית הספר דומות לממוצע הארצי.
כשלושה רבעים מהתלמידים מעריכים את תפקוד המנהל כטוב מאוד או טוב .הערכה זו גבוהה
מהממוצע הארצי .תמיכת מורים בתלמידים דומה למדי לממוצע הארצי ,עם הבדלים קטנים למדי לכאן
ולכאן .התלמידים בבית הספר מרגישים שמשתפים אותם יותר מאשר בבתי ספר מקבילים.
ההערכות של התלמידים בבית הספר באשר לטיפול רציני ועקבי באלימות גבוהות מאלו
שהתקבלו בשאר חטיבות הביניים בפיקוח הממלכתי .עם זאת ,הערכות התלמידים שיש מורים שמשגיחים
בהפסקה ושהם מתערבים למניעת מכות נמוכות מהממוצע הארצי.
ממצאי המחקר האיכותני בבית הספר
בית הספר ח .י .הוא חטיבת ביניים הממוקמת בישוב מעבר לקו הירוק בקרבת ירושלים .קהילת
הישוב היא חילונית ברובה ,וחלק ממנה בעלת רמה סוציו-אקונומית בינונית או גבוהה.
ההתרשמות שלנו הייתה שהמדובר בבית ספר שבו למנהל יש תפקיד מרכזי בקביעת סדר היום
של בית הספר .המנהל צמח אל תפקיד המנהל מתוך בית הספר .הוא נמצא בבית הספר מספר שנים,
ומילא תפקידים שונים בהיררכיה הבית ספרית של מורה ,מחנך ,רכז שכבה וסגן בטרם הגיע לתפקידו
כמנהל .לפיכך ,ניהולו מאופיין בהיכרות טובה עם החומר האנושי של אוכלוסיית התלמידים ,ההורים,
המורים והעובדים – כמו גם קשרים טובים עם היישוב על מערכותיו הפיזיות ,הארגוניות והפוליטיות.
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המדובר במנהל קפדן ותובעני ,אשר מציב דרישות משמעתיות בפני תלמידיו ואוכף אותן בצורה
שיטתית ומחמירה .קפדנות זו שלו ניכרת גם ביחסו אל הצוות הפדגוגי והאדמיניסטרטיבי בבית הספר.
הוא דורש מעובדיו ,ומקפיד לוודא את הביצוע .הצוות לא אחת מלין על כך שחלק מביקורת המנהל נעשית
בטונים גבוהים ,דבר אשר גורם להתמרמרות אצל חלקם וליחסים עכורים שלהם עמו.
בתצפיות שלנו התרשמנו שבהתנהגותו משלב המנהל שני ממדים הנדרשים כדי לקדם אקלים
בית ספר מיטבי .הוא הדגיש גבולות ,כללים ומשמעת ויחד עם זאת שידר חום ודאגה לתלמיד .יחד עם
תקיפות בלתי משתפרת הוא התייחס בכבוד לתלמידים ולא פגע ולא זלזל בהם .בזמנים מסוימים הוא חבר
טוב ,אשר משתובב עם תלמידיו ,משחק עמם ,טופח על שכמם וצופה במשחקיהם .בזמנים אחרים הוא
נוזף ,צועק ומעניש בצורה חמורה .הוא מגדיר באופן ברור וחד משמעי את הכללים והגבולות ופועל באופן
פומבי ומעורב כדי להבטיח שישמרו המשמעת והסדר .המנהל מבלה זמן רב מחוץ למשרדו ומופיע
במקומות שונים ,עוקב אחר המתרחש ,מעורב באינטראקציה עם תלמידים ,ובמקביל מתייחס לאירועים
השונים כמנהל המקפיד על הכללים.
המנהל מקפיד מאוד קודם לכל על הופעתם של תלמידיו .לטענתו ,סביבה לימודית יעילה ורגועה
מושגת ראשית לכל על ידי הופעה נאותה ,ולכן יש בבית הספר כללי לבוש ברורים ,והוא אוכף אותם
במשך כל שנת הלימודים .כבר מתחילת השנה המנהל הבהיר כללים ודגשים אלו .ביום הראשון ללימודים
הוא קיבל כל תלמיד בשער בית הספר ,הגיב על צורת לבושם ,דאג שתלמידים יחליפו לבוש לא הולם,
העיר על איחור והבהיר צפיות באשר לדרך התנהגות המצופה בבית הספר .בשיחות שלו עם תלמידים
עודד אותם לפתח ציפיות מעצמם ומהצלחתם ,ותוך כדי כך גם להדגיש עמידה בכללים ובדרישות.
נראה היה שמנהיגותו מתקבלת ברצון בצוות והאווירה ביחסים בין המנהל לצוות הייתה חיובית
ומכבדת .ליחסים אלו בתוך הצוות יש השלכה חיובית ליחסים של הצוות עם ההורים ועם התלמידים.
נציין שהתרשמנו שהתלמידים מכבדים את המנהל ,אך לא נתקלנו בתגובות שהצביעו על חיבה גדולה או
על תחושה של יחסים אישיים יוצאי דופן בין תלמידים למנהל.
נראה שהיחסים בקרב צוות המורים הם יחסים קרובים ,חמים ותומכים .המורים גם הביעו
שביעות רצון גדולה מיחסיהם עם המנהל שנתפסו בעיניהם כתומכים וחיוביים ,ללא 'דיסטנס' ותוך מתן
גיבוי בלתי מתפשר .יחסי צוות אלו מהווים עבורם מקור חשוב לשביעות הרצון שלהם מעבודתם ומבית
הספר .אחת המורות אף אמרה שמההיכרות שלה את בתי הספר האחרים ,אין בכל המחוז בית ספר עם
יחסים טובים יותר .בתצפיות שלנו על מפגשים בין מורים ומהראיונות שלנו את המורים מצאנו קבוצה
של עמיתים שהם במידה רבה גם חברים .נראה היה שיחסים אלו מושפעים גם מהעובדה שחלק ניכר
מהמורים מתגורר בישוב ומקיים יחסי שכנות וחברות עם מורים אחרים ועם הורי תלמידים .התרשמנו
שיחסים חיוביים אלו התבטאו גם ביצירת 'חזית אחידה' מול הורים ותלמידים ושידור מסרים דומים מאוד
מצד המורים השונים.
המורים שראיינו הדגישו שהיחסים החיוביים עם הורים לא באו על חשבון ה'מקצועיות'
והמחויבות הגדולה לתלמידים .בין היתר ציינו המורים תחושה של עשייה מתמדת ודינמית .כמו כן,
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המורים מציינים תחושה של העצמה הנובעת מהשילוב בין העובדה שהם מקבלים אחריות על משימות וגם
תמיכה וכלים להתמודדות עם המשימה.
בראיונות עם המורים ובתצפיות שלנו התרשמנו מאוד מהקרבה שהם חשים לתלמידים
ומהמעורבות שלהם בחייהם ובעתידם .נראה היה שהם חושבים על כל אחד מתלמידיהם ומעוניינים
בהצלחתו .גם כלפי תלמידים שנראה היה שהם מתקשים יותר מבחינה לימודית או שהתנהגותם עוררה
בעיות ,הביעו דאגה ועניין כן ברווחתם .ראינו כיצד תלמידים ניגשים למורה ומשתפים בקושי שהם חשים
ביחסים עם עמיתים או עם מורים אחרים והתרשמנו מהדרך האמפטית שבה המורה התייחס לתלמיד וסייע
לו .תצפיות אלו קיבלו חיזוק גם מדיווחי תלמידים ,הורים ומורים על יחסים קרובים הנקשרים בין מורים
לתלמידים .שמענו גם על מקרים שבהם יחסים מיוחדים אלו נמשכו גם כשהתלמידים סיימו את בית הספר
ועברו לבתי ספר אחרים.
יש לציין שהמורים היו ערים לכך ,שלא תמיד התלמידים שבעי רצון מהמורים ומבית הספר ויש
לתלמידים לא מעט תלונות .מורים אלו הבחינו בין טענות ותלונות בזמן הלימודים לבין שביעות רצון של
תלמידים לאחר שהם סיימו את לימודיהם .בזמן הלימודים מרבים התלמידים להתלונן על עומס מבחנים
ושיעורי בית ועל הציונים שקיבלו .כמו כן ,יש תלמידים המתלוננים על יחס מורים והדרך שבה חלק
מהמורים מדברים ומתייחסים אליהם ("לא נעים"" ,משפיל") .חלק התייחסו לעובדה ,שלמרות שיש
מספר מורים שהתלונות לגביהם חוזרות במשך שנים ,שום דבר לא נעשה בעניינם ואף אחד לא מתייחס
לתלונות .אחד מחברי הצוות הסכים עם טענה זו וציין שלדעתו ,התנהגות לא מכבדת זו מופנית בעיקר
כלפי התלמידים החלשים יותר מבחינה לימודית.
המורים תיארו גם תגובות של תלמידים שחזרו אליהם לאחר שסיימו את לימודיהם ואמרו כמה
בית הספר היה טוב אליהם ,וכיצד ,רק לאחר ההתנסות שלהם בבית ספר אחר ,הם למדו להעריך את בית
הספר.
במסגרת המחקר ראיינו מספר הורים שנבחרו על ידינו באופן מקרי .בתשובותיהם ,הופתענו
מאחידות הדעות הכמעט מוחלטת בין ההורים השונים .הורים אלו היו חד משמעיים בהערכה הרבה שהם
רוחשים לבית הספר ובעיקר למורים .בתצפיות ובראיונות שלנו בבתי הספר האחרים לא פגשנו ביטויים
כל כך חד משמעיים וחמים של שביעות רצון ותמיכה בבית הספר .ההורים השתמשו בביטויים כגון –
"בית ספר " ,"10בית ספר מצויין".
הורים הדגישו את תחושתם שבית הספר הוא כמו משפחה .המורים אוהבים את הילדים ודואגים
להם ,הילדים מקיימים יחסים חיוביים וחבריים עם עמיתיהם והולכים ברצון לבית הספר .הורים אמרו
שהם מרוצים מהכל – לימודים ,מורים ,משמעת .אם אחת ציינה את החששות שהיו לה במעבר של ילדה
מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים הגדולה יחסית .היא שמחה לגלות שחששותיה לא התממשו .הילד
השתלב והוא מרוצה מאוד מבית הספר .חלק מההורים הדגישו את המחנכת של ילדם ,ואת היחסים
המיוחדים שנרקמו בין המחנכת לילד .מזווית הראייה של ההורים – האקלים בבית הספר מצוין .כפי
שאחת האמהות תיארה את זה" -כשאני מבקרת בבית הספר אני מתרשמת שהמורים באמת אוהבים את
96

דוח מחקר ,אסטור ובנבנישתי' ,בתי ספר לא טיפוסיים'

הילדים ,והילדים – והם לא יאהבו את זה – באמת אוהבים את המורים .הם רגועים ,איכפתיים ,הרבה
אהבה".
ההורים ציינו את העובדה שזהו בית ספר קהילתי והם מכירים זה את זה ואת המורים במשך
שנים .למרות ,שבנסיבות אחרות קרבת המגורים עלולה להעיק עם הזמן ,ההורים הציגו את הקרבה
ארוכת השנים כמקור לאמון שהם רוחשים למורים ,לעניין הכן והאהבה של המורים לילדים ,ולנגישות
הרבה שלהם להורים .הם חשו שהם יכולים לדבר עם מורים 'בגובה העיניים' למען המטרה המשותפת של
דאגה לילדים .הורים ,שלהם היו ילדים שכבר סיימו את בית הספר ,ציינו את הכרת תודתם על כל מה
שבית הספר נתן לילדיהם ואמרו שהם גם היו רוצים להחזיר לבית הספר ולו מעט ממה שבית הספר נתן
להם ולילדם.
באופן כללי חשבו ההורים שמידת המעורבות של הורים בבית הספר היא גבוהה משום שזהו בית
ספר קהילתי .למרות שחלק מההורים ציינו שהם עסוקים מכדי להיות מעורבים בבית הספר בהיקף שהיו
רוצים ,הרי כולם ,ללא יוצא מהכלל ,ציינו שהם מוכנים להיענות לכל קריאה של בית הספר .ההורים נתנו
מספר דוגמאות של פניות מורים אליהם בבקשה לעזרה (כגון בליווי טיולים) וכיצד הם נענו לפניות אלו
ברצון ,למרות הקשיים שנגרמו להם .הם הציגו זאת כחלק מיחסים דו צדדיים שבו כל צד נותן את המרב.
ניכר היה שהמורים מחפשים דרכים לשתף אותם ולהגיב לצרכים שלהם ולנושאים מדאיגים
אותם .יחד עם זאת ,במקרים מסוימים הביעו מורים תסכול על כך שלא תמיד ההשקעה שלהם מקבלת
ביטוי הולם מצד ההורים .למשל ,לא די הורים מגיעים ליום הורים ,ולא תמיד הורים דואגים להעביר
משוב חיובי באותה אינטנסיביות שהם מעבירים ביקורת .כמו כן ,המורים אמרו שיש מספר קטן של
הורים שאינם מקבלים את דברי המורים ,בדרך כלל משום שהם מגינים על ילדיהם הגנת יתר ואינם
מוכנים לקבל את המלצות המורה בעניינם .מספר מורים ציינו שיש מספר קטן של הורים שלהם
פוטנציאל להתנהגות אלימה ומאיימת ,אם בדרך ישירה ואם בדרך של תלונות למועצה.
בית הספר מצידו מקיים פעילויות שאליהן מוזמנים ההורים והנותנים להם מקום משתף ומכבד.
בתצפית שערכנו בפעילות כזו התרשמנו מההשקעה הגדולה של כל המעורבים ,משיתוף פעולה בין הורים
לצוות באירגון פעילות זו ,ומהאווירה החמה והכמעט משפחתית ששררה בערב זה .יחד עם זאת,
התרשמנו שגם לאחר מאמצים כה רבים ,יש בכל זאת הורים שהמעורבות שלהם בבית הספר לא קלה
להם לאחר יום עבודה ,והם התלוננו אף על המעט שנדרש מהם בערב זה' ,הטרטור' של לעבור מקומה
לקומה בבית הספר .תגובה זו משקפת לדעתנו את האתגר העומד בפני הצוות ,שעליו לעשות את המרב
באופן עקבי ומתמשך ,משום שהדרישות והצפיות מהם כה גבוהות.
יש לציין עם זאת ,שלפחות חלק מההורים חשו שיש ירידה בשנים האחרונות במידת המעורבות
של הורים בבית הספר .הם תלו זאת במצב הכלכלי והביטחוני .המצב הכלכלי גורם להורים להיות עסוקים
ולחוצים ולהיות פחות גמישים באפשרויות שלהם לבטל ימי עבודה כדי להשתתף בפעילויות .המצב
הביטחוני גורם לדעתם לקשיים רבים בפעילויות בערבים וליציאה מהישוב לפעילות משותפת בירושלים
ויש בכלל נטייה לצאת פחות מהבית.
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ההורים דיווחו שהמורים מצדם עושים מאמץ אקטיבי ליידע אותם באשר לילדיהם .מורים
שולחים חוזרים ומכתבים ,אך גם מתקשרים להורים באופן יזום .מורים אומרים – 'בוא ,דבר ,תגיד .אל
תפחד להיות נודניק '.בכל מקרה שההורים פונים הם זוכים להתייחסות רצינית וקשובה .חלק מההורים
אמרו שלא ניתן לצפות ממורה שצריך להתמודד עם  40ילדים ליזום את הקשר עם כל אחד מההורים.
להורה יש רק ילד אחד ,ולכן מן הראוי לצפות מהורים שגם הם ייזמו קשר עם מורים באשר לילדם.
באופן כללי ,יש מידה רבה של סדר ומשמעת במהלך השיעורים הן במסדרונות והן בכיתות.
בדרך כלל לא ראינו 'טיילת' במסדרונות בזמן שיעורים ולא היו הפרעות ללימודים מתלמידים במסדרונות.
בתצפיות שלנו בכיתות התרשמנו שלמורים הייתה שליטה בשיעור ,ולמרות שחלק מהזמן הוקדש לנושאי
סדר ומשמעת ,חלק זה לא היה גדול במיוחד (בהשוואה לחלק מבתי הספר שבהם צפינו) והשיעורים
התמקדו בהוראה ובלמידה ולא בהשבת הסדר על כנו .כמו כן ,באותם מקרים שבהם מורים גערו
בתלמידים על התנהגותם או 'איימו' עליהם שידווחו עליהם או שהציון שלהם בהתנהגות ייפגע ,התרשמנו
שהתלמידים נענים ,מגיבים בחיוב ואינם מזלזלים במורה או בסנקציה.
בתצפיות שלנו בבית הספר ראינו גם מידה לא מבוטלת של אלימות בין תלמידים ,וזו הייתה
בדרך כלל אלימות 'ברמת חומרה נמוכה' .חלק מאלימות זו קשורה ל'משחקי אלימות' השכיחים בבית
הספר כגון ה'קדברה' וה'פטרוזיליה' .שני משחקים אלו מבוססים על מכות הניתנות כחלק ממשחק בין
קבוצה של נערים .נראה שרוב התלמידים משתתפים במשחקים אלו ברצון .עם זאת ,יש לשים לב
לפוטנציאל הגבוה הטמון במשחקים אלו לפגיעה פיזית משמעותית .התלמידים דיברו על 'סימנים כחולים',
אך גם על פגיעות קשות יותר .למרות שמשחקים אלו אסורים בבית הספר ,ראינו אותם מספר ניכר של
פעמים .בנוסף ,יש מידה רבה של התגוששות ,חניקות' ,כאפות' ו'צ'פחות' כחלק יום יומי מהאינטראקציה
בין תלמידים .רוב ההתנהגות האלימה מסוג זה נותרת בתחום המשחק החברי ,אך לעתים היא מתדרדרת
לתגובות תוקפניות ואלימות יותר .לא כל האלימות שבה צפינו נבעה ממשחק .במהלך התצפיות גם חזינו
במצבים של קונפליקט שהביאו לידי מכות ואלימות ,ושמענו מתלמידים על אירועי אלימות בין תלמידים
יחידים ובין קבוצות תלמידים.
יש לציין גם את השימוש הרב בשפה גסה וכינויי גנאי כחלק 'טבעי' מהשפה היום יומית .ברוב
המקרים שפה זו התקבלה כחלק מהשיח המקובל ,אך ראינו גם מצבים שבהם הייתה רגישות מיוחדת
לאיזכור של בן משפחה ,והשפה הגסה הביאה גם לאלימות פיזית.
בקבוצות מיקוד שערכנו עם תלמידים הם העלו אירועי אלימות רציניים שבהם נתקלו בבית
הספר ,על מקומות נעימים ומקומות מסוכנים בבית הספר ,ועל הדרך שבה הם תופסים את דרך
ההתמודדות של בית הספר עם תופעות של אלימות .מצאנו שונות רבה בדרך שבה תיארו התלמידים את
מידת הביטחון שלהם בבית הספר ואת הדרך שבה הצוות מונע אלימות.
חלק נכבד מהאירועים האלימים שתיארו התלמידים הם של אלימות בין קבוצתית ולא בין
אישית .הקטטות הרציניות שהתלמידים תיארו היו במאבק בין שכבות (ט' וח') על 'שליטה' .תלמידים
תיארו אלימות משמעותית בין השכבות ,שעמדה להתפתח לקטטה שתוכננה על ידי התלמידים לאחרי
הצהרים .לפי תיאורי התלמידים ,רק בעקבות פניית המנהל למשטרה והחשש שלהם מ'תיקים במשטרה',
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בוטלה הקטטה .היבט נוסף למאבק בין קבוצתי זה ניתן לראות בדרכים שתלמידים מתארים אזורים שבהם
הם מרגישים בטוחים בבית הספר ואזורים הנתפסים כמסוכנים עבורם .תלמידים ציינו שהם חוששים
לעבור באזור של השכבה היריבה כדי לא להיקלע למריבה .תלמידים הדגישו שהם בטוחים יותר בקרב
חבריהם לכיתה המגינים עליהם .לפחות לפי הרטוריקה שבה השתמשו חלק מהתלמידים (בעיקר בנים)
היה ניתן לקבל תחושה של מאבק בין כנופיות על אזורי שליטה ,מאבק שבו כל דאלים גבר ,וכל מי
שמגייס מספיק חברים להגן עליו מרגיש מוגן ,לעומת אותם ילדים מבודדים שאין מי שיגן עליהם .בין
היתר אמרו תלמידים:

-

"אני לא מרגישה כל כך נעים באזור של שכבה ט' ,כי הם יותר גדולים ממני ,ואני פשוט מעדיפה
להתרחק כי הם מציקים".

-

"אני מרגישה בטוחה בכל בית הספר ,כי אנחנו כיתה ט' אז אנחנו השולטים"

-

"אני מרגיש בטוח באזור של השכבה שלי ,כי שמה כל החברים שלי וזה גם ליד הכיתה ,חוץ מזה
באזור של השכבה אנחנו שולטים .אין מקומות שאני פוחד מהם בבית ספר".

-

"בטוח לי בבית הספר כאשר השכבה שלי מגובשת ,ואז יש לי כאילו גב של כולם ,שהם שומרים
עליי ועוזרים לי .אם אין לי איתי חברים מהשכבה ,אז אני מרגיש לא בטוח ,כי אז אין מי שישמור
עליי ,ויטפל במי שמציק לי".

-

"אני מרגיש בטוח בכיתה שלי ,כי כאן אני נמצא עם החברים שלי ,ואז אנשים לא מציקים לי".

-

"אני מרגיש בטוח בכיתה שלי ,כי יש לי שם את כל החברים ,וזה נותן לי הרבה ביטחון שאף אחד
לא יעשה לי כלום .אני מרגיש מסוכן בקומה העליונה כי שמה אני כמעט לא מכיר אף אחד ,ובגלל
זה אני כמעט לא עולה לקומה הזאת".

-

"אני מרגיש בטוח בכל הבית ספר ,כי אנחנו כיתה ט' ואנחנו שולטים פה .אנחנו השכבה הגדולה
וכולם קטנים ואנחנו לא שמים עליהם .אם מישהו יעשה לי משהו ,אז כל השכבה שלי תסגור איתו
חשבון ,אז בגלל זה אני לא מרגיש שמסוכן לי בשום מקום בבית הספר".
להערכתנו ,שיעור רב כל כך של אלימות המתוארת במונחים של יריבות בין קבוצות גיל

מחייבת התייחסות מיוחדת ופעולות שמטרתן לשנות את אווירת היריבות והתחרות המבוססת
על קבוצות הגיל .בין היתר ,ייתכן שיש מקום לפעילויות משותפות שבהם יש 'חצייה' של
שכבות הגיל ויצירת זהויות קבוצתיות מרובות ,כך שתלמידים יהיו שייכים ליותר מאשר קבוצה
אחת (כגון שכבה או כיתה).
התלמידים תיארו גם מספר אירועים אחרים של אלימות על רקע של קונפליקט אישי בין חברים
לכיתה .בין היתר תיארו מריבה וסטירות בין בנות שרבו על רקע של מתח עקב הפצת שמועות
ורכילות ('לכלכה עליה') .במקרה אחד תיארו התלמידים אירוע שבו תלמיד הרים שולחן על תלמיד
אחר ופגע בצלעותיו .רוב האירועים שתוארו התרחשו במסדרונות ,ורק אחד בחצר .ניתן היה
להתרשם שאין המדובר באלימות חמורה או במספר רב של אירועים.
במקביל ,מספר ניכר של תלמידים תיאר את בית הספר כמקום בטוח:
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"אני מרגישה בטוחה בכל בית הספר ,בגלל שאני לא חושבת שבמקום מסוים בבית הספר יכול

-

לקרות לי משהו .אין כאן מקומות מסוכנים".
"אני מרגיש בטוח בכל המקומות בבית הספר ,כי זה בית ספר סבבה ,ואין בו אנשים מסוכנים או

-

משהו כזה .אני לא מרגיש סכנה באף מקום בבית הספר ,כי אין פה אלימות ,ואין פה ילדים
שמסתובבים עם סכינים".
"אני מרגישה בטוחה בכל בית הספר ,כי יש מורים שהם דואגים ושאפשר לדבר איתם ואכפת להם

-

מהתלמידים.
העלנו בפני התלמידים את השאלה האם יש בבית הספר ילדים שהם פחות בטוחים בבית הספר
מאשר אחרים .כאן קיבלנו שני דפוסי תגובה שונים .קבוצת תלמידים אחת זיהתה את התלמידים
ה'לפלפלים' ו'החנונים' ,ותלמידים המתקשים ביצירת יחסים חברתיים כילדים בסיכון מיוחד בבית הספר.
למשל –

-

"לכל הלפלפלים מסוכן יותר בבית הספר ,כי הם חנונים וכל הילדים האלימים תמיד נטפלים אליהם,
מציקים להם ומרביצים להם".

-

"יש ילדים שהם חסרי ביטחון ,אלה תלמידים חנונים שנותנים שיצחקו עליהם ,ואז יש ילדים שהם
חזקים ובריונים ,והם צוחקים עליהם ולפעמים גם מציקים להם .לילדים האלה ממש לא כיף בבית
הספר".

-

"יש ילדים שהם אפילו עוד יותר חלשים ממני ,וגם אין להם חברים – ואז להם בכלל אין גב .לא
שאנחנו כאלה חזקים ,אבל יש מי שעוזר לנו ,ולהם אין את זה ,והם בכלל מסכנים ,כי אם מישהו
מציק להם ,אז הם בכלל לבד".

-

"יש תלמידים שבשבילם זה יותר מסוכן בבית הספר ,כי אלה תלמידים שהם לא חברותיים ,או
שהם ילדים שעושים דווקא לתלמידים אחרים ,וזה מעצבן את כולם ,אז מציקים להם בחזרה וגם
מכניסים להם מכות בשביל שיפסיקו".

-

"יש תלמידים שלהם זה יותר מסוכן להיות בבית הספר ,אלא תלמידים שמתנכלים להם ,יש ילדים
גדולים או ילדים מהשכבה שלהם שמציקים להם ודוחפים אותם ומקללים אותם כל הזמן".

שמענו גם את זווית הראייה של אחד מאותם התלמידים שעליהם מדובר (כנראה) " :לא נעים לי
להיות בכל בית הספר .יש פה ילדים שמציקים לי .לפעמים הם מרביצים ולפעמים הם סתם מעיפים איזה
מכה או מסתכלים עליי או מדברים עליי מאחורי הגב ,ואז לא טוב לי" .
ולעומתם אמרו תלמידים אחרים:

-

"אין ילדים שלהם יותר מסוכן בבית הספר .כולם פה ילדים רגילים שאין להם בעיות עם אף אחד
ושלא מציקים להם ...המורים דואגים פה לכולם".
מספר תלמידים ציינו מקומות וזמנים בבית הספר שבהם הם מרגישים שהמצב מסוכן יותר.

תלמידים ציינו שבתחילת היום בית הספר רגוע יותר ופחות מסוכן .החשש היה מסיום הלימודים .תלמידה
אחת אמרה שבניין המדעים מאוד מסוכן .אחת התלמידות אמרה שאז התלמידים נדחפים בשער הצר והיא
חוששת שהיא תיפול וידרסו אותה .תלמיד אחר ציין את החשש שלו מפני תלמידים אחרים בהסעות בסוף
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היום .לדבריו – " לא נעים לי בהסעה בסוף היום ,כי תמיד אין מקום וכולם דוחפים ומרביצים ומציקים.
בית ספר לא מטפל בזה טוב ,כי כבר מכיתה ז' אנחנו אומרים להם על ההסעה ,ועד עכשיו עוד לא עשו
שום דבר".
לעומת זאת ,מספר ניכר של תלמידים אמרו לנו שהם מרגישים מאוד בטוחים בבית הספר ואין
מקומות מסוכנים עבורם .כפי שאמרה אחת התלמידות – "אני מרגישה בטוחה בכל בית הספר ,בגלל שאני
לא חושבת שבמקום מסוים בבית הספר יכול לקרות לי משהו .אין כאן מקומות מסוכנים" .חלקם ,כפי
שציינו למעלה ,הרגישו בטוחים בזכות כוחם וחבריהם שייחלצו להגנתם ,ואחרים חשו שהמורים בבית
הספר דואגים להם ומגינים עליהם.
בקרב התלמידים היו שתי תפישות שונות למדי באשר למידת ההשגחה של המורים והמאמץ
שלהם למנוע אלימות .למשל ,תלמיד אחד אמר "יש השגחה של מורים בהפסקה רק ליד חדר המורים ,וזה
בשביל שילדים לא ייכנסו לחדר המורים .יש מורה אחד שעושה את זה ,והוא צועק על הילדים שמנסים
להגיע למורים שלהם .הם לא מרשים לנו" .ותלמיד אחר אמר " -יש תורנות של מורים תורנים בהפסקות
במסדרונות ,אבל הם לא כל כך משפיעים כי זה בדרך כלל מורים שאין להם השפעה או כוח על הילדים.
הילדים לא שמים עליהם ולא מפחדים מהם".
לעומת זאת ,תלמידים רבים אמרו שיש תורנות יעילה של מורים בכל מקום –
"יש תורנות של מורים כמעט בכל מקום בבית הספר ,גם בחצר וגם בתוך הבניין .כל פעם יש
מורה אחר ,שהוא שומר שילדים לא ירביצו ,ואם קורה משהו ,אז הוא ישר מתערב ומפסיק את
זה".
"בית ספר מטפל טוב במקומות המסוכנים ,כי בכל מקום יש השגחה של מורים ,והם שומרים
שלא יקרו מקרים של אלימות".
בתצפיות שלנו התקבלה תמונה מעורבת .לעתים לא ראינו אף מורה במסדרונות ,גם בזמן
שהתלמידים היו מחוץ לכיתה וחלק מהפעילות שלהם הייתה אלימה .כמו כן ,בחצר התנהלו לא פעם
'משחקי אלימות' ללא נוכחות מורים .עם זאת ,במקרים אחרים היו מורים תורנים שהסתובבו בחצר
ובמסדרונות והשגיחו בצורה אקטיבית על המתרחש .יש לציין ,שבאותם מקרים שמורים נכחו בזירת
אירוע הם לא התעלמו ממנו והגיבו בצורה ישירה ועקבית.
בטיול השנתי ניתן היה לראות שהמורים ערניים למתרחש בין התלמידים והגיבו באופן עקבי
ומיידי בכל אירוע שדרש התייחסות .באחד המקרים התלמידים היו בקבוצה גדולה והתנהגותם יצאה מכלל
שליטה .המורים במקום הגיבו מיד באופן הולם ,לא הסתפקו ב'הטפה' לתלמידים ,אלא ארגנו את המשך
הפעילות בדרך שמנעה התקהלות גדולה של תלמידים ואפשרה הגברת השליטה.
יש לציין שמספר תלמידים הדגישו את העובדה שנעשים מאמצים מצד התלמידים לנהל את
המאבקים האלימים הרחק מעינם הצופייה של המורים ולמנוע הלשנות – " המורים לא ראו ,כי אנחנו לא
עד כדי כך מפגרים שנלך מכות איפה שהמורים רואים .אנחנו מחכים שהם ירדו להפסקה ,ואז מתחילים
אחרי שהם הולכים" .הם תיארו מספר מקרים של אלימות שהם הצליחו להסתיר מהמורים בתואנות
שונות (למשל ,כשתלמיד נפגע משולחן שנזרק עליו הם אמרו שזו הייתה תאונה) .לדוגמה -
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"הבנים של כיתה ח' באו נגדנו – הבנים של כיתה ט' – במסדרון בהפסקה ,כי הם רבו איתנו
הרבה זמן מי שולט בבית הספר ,ואז כולם הלכו מכות אחד עם השני ,והיה מכות ,וזהו – אחרי
זה ,זה נגמר .המורים לא ידעו שום דבר על הסיפור הזה ,כי זה היה איפה שלא היה מורה ,וגם
הם לא שמעו שום דבר ,כי אף אחד לא הלך לספר להם על זה".
אחת התופעות הראויות לציון היא העובדה ,שכמעט כל התלמידים ,תפסו את המדיניות של בית
הספר כלפי אלימות כברורה ,חד משמעית ונחרצת .שוב ושוב תלמידים ציינו שמורים אינם מסכימים
לאלימות ואם הם תופסים תלמידים הנוהגים באלימות הם נוקטים שורה של פעולות (פנייה למחנכת,
למנהל ,עונשים ,השעיות) חמורות למדי .בניגוד למספר בתי ספר שבהם צפינו ,התגובה שהתלמידים
תארו הייתה עקבית ודומה לגבי כל המורים ,ולא זוהו מורים שהתנהגו בצורה אחרת .ככל שיכולנו
להעריך בתצפיות שלנו ,תיאורי התלמידים שיקפו את המצב ,שבו כל הצוות פועל בדרכים דומות בהגדרת
האלימות כבלתי קבילה ובהתייחסות רצינית ומיידית להתנהגות אלימה .הספרות המקצועית מצביעה על
עקביות מעין זו ככלי חשוב ויעיל בהתמודדות עם אלימות.
מספר תלמידים מצדיקים את התגובה הנחרצת של המורים .הם חושבים שהתנהגות זו מגינה
עליהם והיא חשובה למניעת אלימות .כפי שאמרה תלמידה אחת ..." :ואני חושבת שהמורים לא צריכים
לעשות כלום [אחרת] – הם צריכים להישאר כמו שהם" .תלמיד אחר אף רוצה תגובה חריפה יותר " -אני
הייתי מקשיח יותר את העונשים – וזה ההמלצה שלי לצוות של בית הספר .יש ילדים שעושים דברים
אלימים ,ולא נותנים להם מספיק עונשים ,ואז הם עושים את זה עוד פעם ,ונמאס כבר מהם".
עם זאת ,יש גם קולות של תלמידים אחרים שעבורם התגובה החריפה לאלימות פוגעת ביחסים
שלהם עם המורים"" -אני חושב שהמנהל והמורים צריכים לתת לנו דוגמה אישית לחינוך ,ולא להיות
אויבים שלנו .הם כל הזמן מענישים וצועקים עלינו ,ומגזימים עם העונשים שלהם על כל דבר"; ולתלמיד
אחר היה עניין אישי –
"בית ספר מתייחס לאירועים של אלימות יותר מדי בהגזמה .על כל דבר שעושים הם מענישים ,גם
אם זה דברים קטנים בין ילדים ,וגם אם הילדים אומרים להם שזה היה בצחוק .אני הייתי קורבן של
הגזמה של בית הספר הזה ,כאשר השעו אותי סתם ,אפילו שלא עשיתי שום דבר ,סתם הלכתי עם
מישהו מכות בצחוק ,והוא אפילו לא כעס או הלשין .מצד שני ,כשמורים מגזימים ומרימים יד על
תלמיד ,אז לא עושים הם כלום .כן ...יש מורה שכל הזמן דוחפת תלמידים החוצה מהשיעור ,ולא
עושים לה כלום".
התפיסות של ההורים לגבי נושא האלימות והתגובה לה הן די אחידות .ההורים חושבים שבבית
הספר אין ממש אלימות .מה שבכל זאת מתרחש בין ילדים ,ובעיקר בין בנים ,הן התנהגויות רגילות
וצפויות לבני הגיל – 'שים מספר אנשים ביחד ויהיה משהו'' ,כמו במשפחה יש בעיות לפעמים והן
נפתרות' .חיכוכים ומריבות אלו הן לא רציניות ומשמעותיות ומסתיימים בדרך כלל בחידוש חברות –
'הילד שאתמול הוא רב אתו הוא החבר הטוב שלו היום' .אחד האבות סיפר שהוא ליווה טיול במשך
ארבעה ימים וקיבל הזדמנות טובה לפגוש את הילדים מקרוב ולעומק ,ולפי דבריו 'אין בעיה ,אין עניינים,
אין אלימות'.
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יש לציין שבכל הראיונות שערכנו עם ההורים ושאלנו על מדיניות בית הספר בכל הקשור
להתמודדות עם אלימות הם התייחסו לצוות כקבוצה הומוגנית .הם לא הבחינו בין מורים מקצועיים
למחנכים וגם לא בין המנהל לצוותו .המדיניות ודרכי הפעולה נתפסו כשל בית הספר כיחידה מלוכדת
אחת .מצב זה שונה מרוב המקומות אחרים שבהם צפינו ,שבהם ההורים ראו הבדלים בין המורים בגישתם
לאלימות ובהתמודדותם עמה ,והבחינו בין המנהל לבין צוותו .הספרות המקצועית מצביעה על
החשיבות של עקביות בטיפול באלימות .לפחות מזווית הראייה של ההורים ,העקביות והחד
משמעיות של מדיניות בית הספר בנושא אלימות בולטות מאוד .חשוב להמשיך ולשמור על תפיסה
זו של ההורים על ידי שמירה על תקשורת ברורה אתם בנושא זה.
התמונה שציירו ההורים נראית במידה לא מבוטלת כ'וורודה' בהרבה מזו המתקבלת מכל
המקורות האחרים .דוגמה בולטת היא ההתרשמות החיובית מאוד של הורה מלווה שציטטנו באשר
להתנהגות התלמידים בטיול השנתי .זאת ,למרות שבטיול זה אירע לפחות אירוע משמעותי אחד של גניבה
של ארנק על ידי אחד התלמידים שקנה בכספי הגניבה בקניון המקומי .כמו כן ,אף לא אחד מההורים
הזכיר אירוע שהתרחש שנה לפני התצפיות שלנו ובו מואשם תלמיד באונס תלמידה אחרת והמשיך ללמוד
בביה"ס.
במצב עניינים זה ,נראה שהאתגר העומד בפני הצוות בהתמודדות עם אירועי אלימות שאינם
'דרמטיים' הוא אתגר כפול ,משום שייתכן שהן ההורים והן הילדים אינם מייחסים חשיבות גדולה למה
שהם רואים כאלימות כחלק מנורמה מקובלת ,בעיקר בקרב בנים בגיל ההתבגרות .הספרות המקצועית
מדגישה את החשיבות של העלאת המודעות בקרב כלל הקבוצות המרכיבות את קהילת בית הספר –
הצוות ,התלמידים וההורים .נראה שבית הספר 'משדר' נחישות גדולה להתמודד עם אירועי אלימות.
ייתכן ,עם זאת ,שיש מקום לדיון משותף והגעה לבהירות גדולה יותר בקרב כלל קהילת בית הספר באשר
להגדרה של מהו משחק לגיטימי ,מה מאפיין אלימות שניתן להתעלם ממנה או להתייחס אליה בסלחנות,
ומה הן ההתנהגויות שבית הספר מגדיר כאלימות ומתחייב לפעול נגדה באמצעים שונים.
מכיוון שההורים אמרו שאין אלימות ,שאלנו מדוע לדעתם אין אלימות בבית הספר .בחלקה
תופעה זו משקפת לדעתם את האופי המיוחד של הקהילה ובית הספר ואת העובדה שהתלמידים הם ילדים
טובים מבתים טובים ויש להם מורים טובים .אחד ההורים גם הזכיר את האיומים מבחוץ (האינתיפדה)
כדי להדגיש שאין להתפלא שבתוך הקהילה פנימה אין אלימות .בחלק אחר התייחסו ההורים למה שהם
ראו כטיפול מאוד רציני של בית הספר בנושאי משמעת .הם חשבו שבית הספר 'תופס את הילדים קצר',
'המורים מתייחסים לאלימות ברצינות רבה' ,המורים והמנהל 'לא מורחים' והם מגיבים מייד ובצורה
מחמירה .חלקם שמעו על השעיית תלמידים בכיתות של ילדיהם ותמכו בכך בכל לב – 'זו הדרך ללמוד –
דיבורים לא עוזרים'' ,חשוב שילדים יידעו שמשגיחים עליהם ואף אחד לא מתעלם ממה שהם עושים'.
כמו כן ,תיארו ההורים מצבים של חיכוך בינאישי בין ילדם לילד אחר בבית הספר .מצבים אלו
נפתרו במהירות ולשביעות רצונם בעזרת המחנכות .אחת האמהות גם תיארה מצב שנראה כקונפליקט בין
בנה לבין המורה .בפנייה שלה למורה היא גילתה שהמורה אוהבת מאוד את ילדה ומקור החיכוך היה
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הניסיון של המורה להפחית את פטפטנותו כדי שלא ייפגעו לימודיו .אם זאת חשה שהאינטראקציה עם
המורה הייתה חיובית ויעילה ביותר ,והנושא נפתר בדרך הטובה ביותר.
מעניינת התחושה של ההורים שעליהם להימנע ככל האפשר מלהתערב בסוגיית האלימות .חלקם
התייחסו לחשיבות שילדיהם יפתרו בעיות כאלה בעצמם ללא עירוב ההורים ,ויפנו להורים רק במצבים
שבהם אינם יכולים לפתור את הבעיה באופן עצמאי .אחד ההורים אמר שכמו שפותרים בעיות בתוך
המשפחה מבלי לערב את המשפחה המורחבת ,כך אינו מצפה שבכל נושא של אלימות בית הספר יערבו
אותו.
בראיונות עם הצוות נמצא שבית הספר אינו מפעיל תוכנית חינוכית מובנת בתחום של התמודדות
עם אלימות .בעבר הפעיל בית הספר תוכנית שהובאה מקנדה ,וההערכה ששמענו על יעילות התוכנית
הייתה די שלילית ,עקב אי התאמת התוכנית לתנאים בישראל .מהספרות המקצועית ניתן ללמוד על
החשיבות שיש בהתנהלות והתמודדות יום-יומית עם אלימות ,במקום להישען על תוכניות מבחוץ .ואמנם,
נראה שבית הספר פועל נגד אלימות באופן עקבי ומתמשך ,גם ללא תוכנית מיוחדת המיועדת להתמודד
עם אלימות .מההתרשמות הכללית שלנו מבית הספר ועל סמך תצפיות שלנו בבתי ספר אחרים ,ניתן
להעריך ,שבית הספר מתמודד בצורה ראויה עם אלימות .זאת ,במצב שבו אם בית הספר לא היה משקיע
מאמץ יום-יומי בתחום זה ,סביר להניח ,שהייתה חלה התדרדרות משמעותית.
נראה עם זאת ,שיש לתת את הדעת על התרשמות שקיבלנו מהראיונות עם חברי קהילת בית
הספר והתצפיות על התנהגותם .מכל המגעים שלנו עם בית הספר התרשמנו ש'השיח החינוכי' בבית הספר
סביב אלימות ,נגע בעיקר בסוגיות של כללים ,משמעת וגבולות והתוצאות של עבירה על הכללים .לא
שמענו התייחסות שנגעה למשמעות של אלימות במושגים של יחסים בין אדם לחברו ,אמפתיה ,הזדהות
עם הקורבן ,ראיית האחר והשונה ,וסוגיות דומות הקשורות להתפתחות מוסרית ולרכישת ערכים .ייתכן
שההתרשמות שלנו אינה נכונה .אך ייתכן ,שעל בסיס התשתית המוצקה שיש בבית הספר בכל הקשור
לעמדה בלתי מתפשרת נגד אלימות ולאכיפה עקבית של כללי התנהגות ,יש מקום גם להכניס לתרבות בית
הספר גם היבטים הקשורים בתפיסות עולם ,ערכים ורגשות הקשורים לאלימות ולקורבנות .ייתכן שזה
המקום לשקול האם יש תוכנית חינוכית-ייעוצית הממוקדת בסוגיות של יחסים בין אדם לחברו העשויה
להתאים לבית הספר.
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בית הספר ח .ד – .חטיבת ביניים יהודית ,דתית לבנות ,אלימות נמוכה באופן לא
טיפוסי
בית הספר ח .ד .הוא חטיבת ביניים דתית המיועדת לבנות והממוקמת באחד הישובים שמעבר
לקו הירוק .חטיבת הביניים הוקמה על בסיס התשתיות של אולפנה ,שהוקמה לפני יותר מ 15-שנים
במטרה להוות בית ספר ממלכתי דתי איכותי לתושבי האזור .החטיבה הגיעה באופן מדורג ואיטי עד
לארבע כיתות מלאות בשכבה .האולפנא חנכה מבנה חדש ומודרני ובבניין זה מתנהלות רוב הפעילות.
הרב מנהל את חטיבת הביניים מעל לעשור .צוות המורים של החטיבה מונה כ 30מורים .בית הספר בנוי
על פי שכבות .בכל שכבה  3מחנכות ורכזת .לחטיבה גם יועצת .במהלך השנים ידע בית הספר שינויים
בהיקף התלמידים וזאת בשל המצב הפוליטי והבדלים דתיים בין בתיה"ס באזור.
דוח על סקר כמותי בקרב התלמידות בבית הספר
במסגרת המחקר ערכנו סקר על היבטים שונים של אקלים בית הספר ושל חוויות התלמידות בו.
הסקר נערך בשנת הלימודים תשס"ב ,כלומר שנה לפני שערכנו תצפיות ועבודת שדה בבית הספר.
במסגרת הסקר השתתפו  30בנות מכיתה ז' ו 20 -מכיתה ח'.
בדוח זה אנו מציגים את הממצאים שעלו בסקר .כמו כן ,אנו משווים את הממצאים שהתקבלו
בחטיבת הביניים לממצאים שהתקבלו בחטיבות ביניים לבנות בפיקוח הממלכתי דתי שהשתתפו בסקר
הארצי בשנת תשס"ב (בכל מקום שנציין ממוצע ארצי הכוונה תהייה לקבוצת בתי ספר זו) .חשוב
להדגיש שהסקר משקף את זווית הראיה של התלמידות ולא את מה שהצוות בבית הספר חושב ולא את
ממצאי התצפיות ,הראיונות ועבודת השדה שנערכו בבית הספר .כמו כן ,המדגם הקטן מאוד בבית הספר
מחייב זהירות רבה בפירוש הממצאים.
קורבנות לאלימות תלמידות
שאלנו תלמידות האם הן היו קורבן לפגיעה מצד תלמידות אחרות במהלך החודש האחרון.
מהממצאים ניתן לראות ששיעורי הדיווח הגבוהים ביותר התייחסו לפגיעות רגשיות-מילוליות .כשני
שליש מהתלמידות ציינו שתלמידה אחרת קיללה אותה לפחות פעם אחת במהלך החודש האחרון ,וכ-
 45%אמרו שתלמידה אחרת לעגה לה ,העליבה אותה או השפילה אותה במילים .שיעור גבוה יחסית
מהבנות גם דיווח על כך שגנבו להן דברים אישיים או ציוד –  .34%שאר הדיווחים היו בשכיחות מאוד
נמוכה .אמנם כשמונה אחוז מהבנות ציינו שראו תלמידה אחרת בבית הספר עם סכין (או אולר) ,אך סביר
להניח שהמדובר בסכין שלא נועדה לצורכי תקיפה או הגנה .הדיווח השכיח יותר על אלימות פיזית היה
על כך שתלמידה אחרת תפסה או דחפה את התלמידה המדווחת .12.2% -
בהשוואה לממוצע הארצי בקרב חטיבות ביניים לבנות בפיקוח הממלכתי הדתי ניתן לראות
ששיעורי הדיווח בבית הספר הם בדרך כלל נמוכים יותר מהממוצע .כך למשל ,בעוד שבבית הספר דיווחו
כ 12% -מהבנות שתפסו ודחפו אותם היה הממוצע הארצי בשיעור כפול .בהשוואה לממוצע ,יותר
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תלמידות מבית הספר דיווחו על קללות (כ 65% -לעומת כ 56% -בארצי) ועל גניבות ( 34%לעומת כ-
 ,)25%אך פחות על עלבונות והשפלות ( 45%לעומת  ,)55%על סכסוכים על רקע עדתי ( 10%לעומת
 22%בממוצע ארצי) ,ועל קבלת בעיטה או אגרוף ( 8%לעומת .)12%
הטרדה מינית
שאלנו את התלמידות לגבי מספר התנהגויות שמקובל לראות כהתנהגויות של הטרדה מינית.
התלמידות לא דיווחו כמעט על התנהגויות של הטרדה מינית .הדיווח הבולט (יחסית) הוא על הפצת
שמועות בתחום המיני שלגביו דיווחו  4%מהתלמידות.
פגיעות צוות בתלמידות
שאלנו את התלמידות האם מישהו מחברי הצוות (מורים ,מנהל ,אנשי אחזקה וכד') פגע בהם
בחודש האחרון .ברוב התחומים אין כלל דיווחים על פגיעה של אנשי צוות ,ובכל מקרה ,כל הדיווחים הם
מתחת לממוצע הארצי .על רקע זה בולטת העובדה שכ 20% -מהתלמידות דיווחו שאיש צוות לעג להן,
העליב אותן או השפיל אותן .עם זאת ,הממוצע הארצי בחטיבות ביניים מקבילות לגבי התנהגות זו היה
.26%
פגיעות התלמידות בתלמידות אחרות
שאלנו את התלמידות בבית הספר על פגיעות אלימות שהן ביצעו כלפי תלמידות אחרות.
התלמידות כמעט ולא דיווחו על פגיעה באחרות מלבד שתי התנהגויות .שיעור גבוה דיווח על כך שהן
העליבו או קיללו תלמידה אחרת ( ,40.8%בדומה לממוצע הארצי של  )41.1%ושהן העליבו מורה
( ,12%יותר מהממוצע הארצי – .)7.5%
היעדרות עקב פחד ,הערכת חומרת הבעיה והשוואה לשנה הקודמת
שאלנו את התלמידות האם במהלך החודש האחרון הן נעדרו מבית הספר כי פחדו שמישהו יפגע
בהם בבית הספר או בדרך אליו וממנו .אף לא תלמידה אחת דיווחה על היעדרות כזו.
שאלנו את התלמידות עד כמה גדולה בעיית האלימות בבית הספר שלהם .מצאנו שרוב
התלמידות נוטות לראות את הבעיה כקטנה מאוד ( )75.5%או קטנה ( .)20.4%ההשוואה לחטיבות
הביניים האחרות של בנות בפיקוח הממלכתי דתי מראה ששיעור הבנות החושבות שהבעיה קטנה מאוד
(או לא קיימת כלל) גבוה יותר משל הממוצע הארצי ( 75.5%בהשוואה ל 65.4% -בממוצע הארצי).
בקשנו מהתלמידות להעריך האם האלימות בבית ספרם בשנה שנערך הסקר גבוהה או נמוכה
מהשנה שלפני כן .אף לא אחת מהבנות חשבה שהאלימות גברה בהשוואה לשנה הקודמת .שיעור גבוה
חשב שהמצב דומה ( 49%בהשוואה ל 28% -בממוצע הארצי) ,ושיעור גבוה חשב שרמת האלימות בבית
הספר בשנה של עריכת הסקר הייתה נמוכה בהרבה מזו שבשנה הקודמת (.)37%
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תחושת סכנה בבית הספר
הצגנו בפני התלמידות שורה של שאלות הנוגעות לתחושת הסכנה בבית הספר .מצאנו שברוב
השאלות לא הייתה אף תלמידה שהסכימה שיש סכנה בבית הספר שלה .רק תלמידה אחת ציינה ,שהיא
מפחדת שתלמידות אחרות בבית הספר שלה יאיימו עליה ויציקו לה .הערכות אלו נמוכות בהרבה מדיווחי
שאר התלמידות בחטיבות הביניים בפיקוח הממלכתי דתי.
תמיכת מורים ושיתוף תלמידות
שאלנו את התלמידות שורה של שאלות הנוגעות למידה שבה המורים תומכים בהם ומתייחסים
אליהם באופן חיובי .התמונה המתקבלת באשר לתמיכת מורים בתלמידות בבית הספר היא שלגבי רוב
התחומים ההערכות הן חיוביות ,ובחלק מהם ההערכות הן חיוביות במידה ניכרת מאלו של בנות בחטיבות
הביניים המקבילות .בין הממצאים הבולטים יש למנות את השיעור הנמוך (יחסית להערכות האחרות) של
תלמידות המרגישות שהן יכולות לדבר עם מורה כשיש להן בעיות ביחסים עם חברים ( 35.4%לעומת
 40.5%בממוצע הארצי) או כשעצוב להם ורע להם ( 47.9%לעומת  38%בממוצע ארצי ) .עם זאת יש
סימנים רבים לתחושה של התלמידות שיחסיהם עם המורים הם יחסי קרבה ואמון .כ 92% -מהתלמידות
מסכימות שאם לאחת התלמידות יש מקרה חירום או בעיה רצינית יש תמיד מבוגר שמוכן לעזור (82.6%
בממוצע הארצי) ,כ –  89%מסכימות שאפשר לסמוך על רוב המורים בבית הספר ( 79%בממוצע
הארצי) 87% ,אומרות שהמחנכת שלהם מכבדת אותם (כ 86% -בממוצע הארצי) וכ 77% -מסכימות
שיש להן יחסים קרובים וטובים עם המורות שלהן (כ 73% -בממוצע בחטיבות הביניים לבנות בפיקוח
הממלכתי דתי)..
התלמידות בבית הספר מרגישות שמשתפים אותן יותר מאשר בבתי ספר מקבילים .כ73% -
מסכימות שהצוות בבית הספר עושה מאמצים לשתף תלמידות בהחלטות חשובות (לעומת כ – 66%
בממוצע הארצי) וכ 88% -חושבים שהתלמידות ממלאות תפקיד חשוב בטיפול בבעיות אלימות בהשוואה
ל 71% -בממוצע הארצי.
הערכת תפקוד המנהל בטיפול באלימות
הצגנו לתלמידות את השאלה כיצד הן מעריכות את הדרך שבה המנהל מתמודד עם אלימות.
מצאנו ש 55% -העריכו את רמת התפקוד כטובה מאוד ועוד  42.5%העריכו אותה כטובה .רק 2.5%
העריכו את תפקוד המנהל כלא טוב .הערכות התלמידות בבית הספר דומות למדי להערכות שבממוצע
הארצי ,עם נטייה להערכה חיובית יותר בחטיבת הביניים הנחקרת.
היבטים שונים של טיפול בנושא האלימות בבית הספר
הצגנו בפני התלמידות מספר שאלות הנוגעות לפעילויות של בית הספר בנושא האלימות,
ולהערכה של התלמידות באשר להתנהגויות של המנהל והמורים בתחום זה .התופעה הבולטת היא
שבפריטים רבים ההערכות של התלמידות חיוביות יותר מאלו של התלמידות בממוצע הארצי .כמעט כל
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התלמידות חושבות שהכללים בנוגע לאלימות הם הוגנים (כ 95% -בהשוואה ל –  90%בממוצע ארצי),
כ 92% -חושבות שכשתלמידה עוברת על הכללים בנושא האלימות המורים והמנהל מטפלים בזה
בתקיפות אך בצורה הוגנת (לעומת  81.4%בממוצע ארצי) .כמו כן 92.5% ,מהתלמידות מסכימות
שהמחנכת שלהן עושה מאמץ רציני למנוע אלימות בכיתה ולטפל בה (לעומת  84.2%בממוצע ארצי).
אולם ,שיעור הבנות החושבות שהמנהל עושה מאמץ כזה הוא נמוך במידה ניכרת – ( 60%בהשוואה ל-
 74.4%בממוצע ארצי).
מעניין ששיעור הבנות המסכימות שבהפסקה יש מורים בחצר המשגיחים שלא תהייה אלימות
גבוה במידה רבה מהממוצע הארצי –  71%לעומת  .28%יש לציין שרק כ 14% -מהבנות מסכימות
שכשיש הטרדה מינית המורים מתערבים כדי להפסיק זאת (לעומת כ 70% -בממוצע ארצי) .סביר להניח
שממצא זה משקף את העובדה שהבנות אינן מדווחות על הטרדה מינית בכלל ,כך שהתערבות מורים היא
לא רלבנטית.
סיכום
בהשוואה לממוצע הארצי שיעורי הדיווח בבית הספר על קורבנות הם בדרך כלל נמוכים יותר
מהממוצע .שיעורי הדיווח הגבוהים ביותר על קורבנות לאלימות בבית הספר התייחסו לפגיעות רגשיות-
מילוליות .התלמידות לא דיווחו כמעט על התנהגויות של הטרדה מינית.
התלמידות כמעט ולא דיווחו על פגיעה בהם מצד אנשי צוות ,ובכל מקרה ,כל הדיווחים הם
מתחת לממוצע הארצי.
התלמידות כמעט ולא דיווחו על כך שפגעו בתלמידות אחרות מלבד שיעורים גבוהים יחסית
שדיווחו על כך שהן העליבו או קיללו תלמידה אחרת או העליבו מורה.
אף לא תלמידה אחת דיווחה על היעדרות מבית הספר עקב פחד מאלימות .כמעט כל התלמידות
נוטות לראות את בעיית האלימות בביה"ס כקטנה מאוד או קטנה .אף לא אחת מהבנות חשבה שהאלימות
גברה בהשוואה לשנה הקודמת .כשליש חשבו שרמת האלימות ירדה .התלמידות לא חשו שיש סכנה בבית
הספר.
התמונה המתקבלת באשר לתמיכת מורים בתלמידות בבית הספר היא שלגבי רוב התחומים
ההערכות הן חיוביות ,ובחלק מהם ההערכות הן חיוביות במידה ניכרת מאלו של בנות בחטיבות הביניים
המקבילות .התחושה של התלמידות בבית הספר שמשתפים אותן בקבלת החלטות גבוהה מאשר בבתי ספר
מקבילים.
כמעט כל התלמידות חשבו שהמנהל מתמודד בצורה טובה מאוד או בצורה טובה על האלימות
בבית הספר .התופעה הבולטת היא שההערכות התלמידות באשר לטיפול בית הספר באלימות חיוביות
יותר מאלו של התלמידות בממוצע הארצי.
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ממצאי מחקר איכותני בבית הספר
בית הספר ממוקם בליבו של יישוב ביש"ע בתוך הקמפוס של אולפנה .אין חציצה ברורה בין מבנה
האולפנא למבנה החטיבה ולפיכך ההערות על המבנה מתייחסות להנהלה המשותפת ונכונות לשנה בה
נעשה המחקר (יתכן כי חלו שינויים מזמן התצפיות).
גדר האולפנא ,עליה יצא זעמן של הבנות ,מקיפה היטב את מוסד בית הספר וניכרת בה השקעה
וחשיבה בטחונית .למעט פרצות מזדמנות בעקבות בניה היא חוסמת כל אפשרות לכניסה ויציאה שלא דרך
השער .עם זאת ,השמירה וההקפדה על הביטחון במהלך יום הלימודים לוקה בחסר .רק לעתים נדירות
נצפו חוקרים או מבקרים העוברים בדיקה ביטחונית ,תלמידות נראו יוצאות בחופשיות דרך השער הפתוח
אל המכולות או אל בתיהן.
בתצפיות במסדרונות החטיבה ,התנהלו התלמידות בדרך כלל בשקט ובשלוה .הן התגודדו בקבוצות
סביב שיחות ,משחקי קלפים או גומי .עם זאת ,פעמים רבות נראה היה כי ישנה השתוללות בתוך
המסדרונות .בזמן ההפסקות נצפו תלמידות משליכות נעליים זו על זו ,מושכות בשיער ומפילות זו את זו.
אווירת משחק שרתה על מעשיהן וצחוק נשמע ,אך ניכר היה כי לא כול המשתתפות מרוצות ממעשים
אלו .טריקות דלת כוחניות ,וכן דחיפות חזקות היו מחזות שכיחים למרות שלוו בגלי צחוק .היו פעמים
שמורות חלפו במקום ,ולמרות שהן העירו לתלמידות ומשחקי האלימות הופסקו לזמן קצר ,חודשו
המשחקים מיד עם היעלמותה של המורה .לעומת זאת ,מחוץ לכתלי בית הספר (בחצר החיצונית ,ביציאה
לסיורים) הפגינו התלמידות התנהגות מופתית .הן ישבו בקבוצות ושוחחו ,הלכו בשקט והליכותיהן היו
ראויות בכל קנה מידה .בכיתות התאימו התלמידות את התנהגותן למורה הנוכחת בכיתה ,באופן כללי ניתן
לציין כי שיעורי אנגלית התגלו כנקודות התורפה בהתנהגותן הנאותה של התלמידות.
כלי נוסף בו השתמשנו הוא ' 'mapping toolזהו כלי באמצעותו ממפים התלמידים את סביבת בית
הספר ואת המקומות הבטוחים והמסוכנים ומקומות בהם התרחשו אירועים אלימים .כלי זה היה 'טריגר'
לשיחה בין התלמידות לבין עצמן בנושאים אלו ובה עלו רגשותיהן ומחשבותיהן בנושאים שונים ביניהם:
התחושות בבית הספר ,התנהלות המורים ,שכול .ממצא בולט שעלה מתוך שיחת התלמידות הוא פחד
ממשי מפני התקפות טרור .לפני שיחה זו לא נשמעו באוזני החוקר קולות כאלו ,אך מתוך הדיון עלה כי
התלמידות זוכרות כל אירוע ביטחוני וכמה מהן חיות בפחד ממשי בביתן ,בדרכים ,אף בתוך כותלי בית
הספר .על פי הבנות ,אחד האזורים המסוכנים הוא איזור הבניה ובעקבותיו הפחד מפני העובדים הזרים.
חוסר ההיכרות ,הזרות יצרו אצל הבנות פחד שחזר כמעט בכל המשובים .כמו כן העלו תלמידות את
חששן מפני סובת האוטובוסים ואופן הנהיגה בהם בכניסה לבית הספר ,ואנשים זרים המסתובבים
בקמפוס .תלמידות ציינו גם את סביבת חדר המורים כמקום לא נעים ואמרו כי הן אינן אוהבות לעמוד
שם.
במהלך השנה רואיינו תשע מורות בכל התפקידים בבית הספר (רכזות ,מחנכות ומורות
מקצועיות) .המורות כולן הביעו שביעות רצון ממקום העבודה מאופי העבודה ומן התלמידות .המורות
הרגישו טוב בבית הספר ,והדגישו את הקשר החם שיש להן עם התלמידות והצוות כולו .מורות ציינו כי
הן אוהבות להגיע אל בית הספר והן חשו מעורבות עמוקה בכל המתרחש אף מעבר לתחומי האחריות
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הישירים שלהן .הנושאים המשותפים שעלו מן השיחה עם המורים הם הצורך בהקשחת נהלי המשמעת
באופן חד וחיזוק ההקפדה על נהלים אלו .כמו כן ציינו המורות את אמונן המוחלט בהנהגתו של המנהל
ובאופן בו הוא מוביל את בית הספר .מורות ציינו כי הן מרוצות מן הפתיחות שמקרין המקום ומן היחס
שבין הצוות ,ההנהלה והתלמידות.
המורות ציינו כי הן אינן מפעילות תוכניות התערבות לאלימות ,ואף לא שמעו על סוג תוכניות מעין
זה .בראיון עם היועצת עלו תחומי האחריות המוגדרים שלה וכן רגישותה לצרכים המערכתיים השונים
והרבים בבית הספר .יש לציין כי מעורבותה בכל הקשור לתרבות ארגונית של בית הספר ,הושטת יד
מכוונת למורים ועזרה לתלמידות הייתה מרשימה.
כמו כן ,רואיינו ששה הורים מבין הורי בית הספר .חלקם של ההורים משתתפים בוועד הורים
וחלקם (הגדול) לא .הממצא הבולט העולה מתוך הראיונות עם ההורים הוא אי המעורבות של הורים
בעשייה הבית ספרית .אפילו הורים המעורבים ונושאים בתפקידים בקהילה מוסרים את בנותיהן לחטיבת
הביניים ללא התערבות .כולם מביעים אמון רב ביכולתו הניהולית והחינוכית של המנהל וסומכים את שתי
ידיהם על מעשיו.
סיכום
מתוך שנת מחקר בבית הספר נראה כי בית ספר מתנהל על מי מנוחות .הרמוניה שוררת בין
המורות ,התלמידות וההנהלה שאינה מופרעת בימי היום יום .בעיתות אסון בית הספר מתנהל באופן
מעורר השתאות ומתגלה בו האחדות והשותפות שבין כל הגורמים במקום.
עם זאת ,ישנן כמה נושאים אותם היינו רוצים להעלות מתוך הכרותינו את בית הספר והמידע
שהצטבר בידינו.


הידוק השמירה חיוני לביטחון התלמידות וגם לתחושת הביטחון שלהן בתוך בית הספר.
השומר המועסק כיום אינו ממלא את חובותיו ומסכן את שלום המקום.



הפחד מפני התקפות טרור דורשות כי דלתות תוכלנה להינעל מבפנים .השמת מפתח לשעת
חרום כדי לנעול את הדלתות מפני מפגעים העלולים להיכנס למקום היא פעולה קלה
ותורמת רבות לביטחון התלמידות ולהרגשת הביטחון שלהן.



הקפדה על הבטיחות בדרכים בכניסה לבית הספר ובעליה על האוטובוסים בסוף היום.



ההשתוללויות בהן צפינו במהלך ההפסקות דורשות חשיבה על הפקדה של מורה האחראית
על שלום הבית במקום .הפסקת המריבות והמרדפים באופן מוחלט.



יש לשים לב לחששות של התלמידות בשל המצב הבטחוני .אף שחששות אלו אינם צפים
על פני השטח ביומיום של בית הספר ,גילינו כי הם קיימים ומעסיקים את מחשבותיהן של
התלמידות .נוכחנו כי די ב'טריגר' קטן על מנת להעלות אותם לשיחה ,לדיון ולהושטת
עזרה.
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החשש אותו הביעו התלמידות מפני העובדים הזרים וכן מקבוצות אחרות מוכללות
('תלמידים בדנמרק'' ,ערבים') דורש טיפול .סדנאות על 'האחר' והיכרות עם הזר וחשיפת
פניו הלא מאיימות הן ,לדעתנו ,מעשה נדרש.
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בית הספר ח .ע – .חטיבת ביניים ערבית ,אלימות גבוהה באופן לא טיפוסי
בית הספר ח .ע .הוא חטיבת ביניים לתלמידים ערבים באחת הערים המעורבות .האוכלוסייה
מוגדרת כקשה ,בעלת חסכים רבים ,רמות גבוהות של סמים ,אלימות ופשיעה .הרמה הסוציו-אקונומית
נמוכה מאוד .בקרבת בית הספר מתגוררים בדווים ,מוסלמים ,נוצרים ,ויהודים.
ביה"ס נפתח כחטיבה צומחת ,הוא התחיל עם כיתה ז' ,אחר כך הוסיפו כיתה ח' ,ורק לפני שלוש
שנים הוסיפו כתות ט' .בביה"ס יש כ 800 -תלמידים ביה"ס מוזן מכל אוכלוסיית השכונות הערביות
בעיר .צוות המורים של ב"הס מונה היום מעל ל 60 -מורים ומורות .מנהל ביה"ס מונה לתפקידו לפני זמן
קצר ,קודם לכן היה מנהל בי"ס יסודי.
בית הספר בן שלוש קומות ,הקומה הראשונה היא קומת קרקע שיש בה שני מקלטים ,ספרייה,
חדר היועצת ,ושלושה חדרים שבהם מלמדים ילדים חלשים .בקומה השנייה שהיא בעצם קומת הכניסה,
נמצא ההנהלה ,חדר המנהל וחדר המזכירה כיתות ז' וח' .מחסן ושירותים .בקומה השלישית יש חדר
המורים כיתות ט' ,שירותים וחדר מחשבים.

דוח על סקר כמותי בקרב התלמידים
במסגרת הסקר חולקו שאלונים לשתי כיתות בכל אחת משלוש השכבות בחטיבת הביניים.
בסקר השתתפו  58בנים ( 133 ,)29.6%בנות ( )67.9%%וחמישה משיבים שלא ציינו את מינם .יש
לשים לב לפער הגדול בין מספר הבנים לבנות ולזכור שבדרך כלל הבנים מדווחים על הרבה יותר אלימות
מאשר הבנות.
בדוח זה אנו מציגים את הממצאים שעלו בסקר .כמו כן ,אנו משווים את הממצאים שהתקבלו
בבית הספר לממצאים שהתקבלו בחטיבות ביניים אחרות במגזר הלא יהודי (לא כולל בתי ספר
בדואים) שהשתתפו בסקר הארצי בשנת תשס"ב( .בכל מקום שנציין ממוצע ארצי הכוונה תהייה לקבוצת
בתי ספר זו) .חשוב להדגיש שהסקר משקף את זווית הראיה של התלמידים ולא את מה שהצוות בבית
הספר חושב ולא את ממצאי התצפיות ,הראיונות ועבודת השדה שנערכו בבית הספר .כמו כן ,המדגם
הקטן יחסית מחייב זהירות בפירוש הממצאים.
קורבנות לאלימות תלמידים
שאלנו תלמידים האם הם היו קורבן לפגיעה מצד תלמידים אחרים במהלך החודש האחרון.
מהממצאים ניתן לראות ששיעור נכבד של תלמידים מדווחים שקיללו אותם (כ ,)60% -והעליבו או
השפילו אותם במילים (כ –  .)49%יש לציין את השיעור הגבוה של תלמידים המדווחים שראו תלמיד
אחר בבית הספר עם סכין ( .)61%יש לציין עם זאת ,ששיעור קטן אומר שהשתמשו בסכין כדי לאיים
עליהם (כ ,)8% -או שחתכו אותם בסכין (כ – .)6%
ארבעים אחוז מהתלמידים מדווחים שתלמיד אחר תפס ודחף אותם בכוונה ,כ –  27%שתלמיד
השתמש באבן או בחפץ אחר כדי לפגוע בהם ,כ 16% -קיבלו בעיטה או אגרוף מתלמיד אחר ,כרבע
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מדווחים שאיימו עליהם בבית הספר ושיעור דומה אמרו שתלמידים אחרים גנבו להם דברים אישיים או
ציוד .שיעור התלמידים המעורבים באלימות קשה אינו כה גבוה –  7%אמרו שנתנו להם מכות רצח ,כ-
 4%שנזקקו לטיפול רופא או אחות עקב מעורבות בקטטה ,וכ 3%-מדווחים שסחטו מהם באיומים.
בהשוואה לשאר חטיבות הביניים במגזר הלא יהודי שהשתתפו בסקר הארצי נראה ,שבסך הכל
בית הספר דומה לממוצע .ההבדל הבולט ביותר התייחס לראיית תלמיד בבית הספר עם סכין – 61%
בבית הספר לעומת כ 44% -בממוצע בשאר חטיבות הביניים במגזר הלא יהודי .לעומת זאת ,יש לציין
ששיעור התלמידים בבית הספר המדווחים על איומים שהופנו כלפיהם היה נמוך מהממוצע הארצי –
 24%לעומת כ 38% -בממוצע הארצי במגזר הלא יהודי .נזכיר שוב שרוב המשיבים היו בנות ,כך
שבהשוואה לממוצע הארצי ניתן לראות את הדיווחים כגבוהים מהממוצע.
הטרדה מינית
שאלנו את התלמידים לגבי מספר התנהגויות שמקובל לראות כהתנהגויות של הטרדה מינית.
חשוב לציין ,שחלק מהתלמידים דיווחו על התנהגויות שהם לא התכוונו שיהוו הטרדה .במקרים רבים
מדובר על התנהגויות הנעשות כחלק ממשחק ,הטרדה והצקה וכדומה .למרות זאת ,אנו חושבים שיש
מקום לזהות דפוסי התנהגות אלו ,שהקורבנות שלהם עשויים להרגיש אותם כהטרדה מינית.
התופעה הבולטת ביותר בתחום זה היא השיעור הגבוה של תלמידים המדווחים שניסו ל'התחיל
אתם' (בצורה מינית) והעירו הערות מיניות שהם לא רצו בהם –  17.8%בהשוואה ל –  10.8%בקרב
תלמידים בשאר חטיבות הביניים במגזר הלא יהודי .בשאר ההתנהגויות התמונה בבית הספר דומה למדי
לממוצע בחטיבות הביניים האחרות במגזר .תופעות נוספות המדווחות על ידי התלמידים הם ניסיונות
'לשלוח ידיים' בצורה מינית ללא הסכמה ( )8.9%וניסיונות לנשק את התלמיד בלי שהסכים (או הסכימה)
– .8.3%
פגיעות צוות בתלמידים
שאלנו את התלמידים האם מישהו מחברי הצוות (מורים ,מנהל ,אנשי אחזקה וכד') פגע בהם
בחודש האחרון .מדיווחי התלמידים מתקבלת התמונה הבאה – שיעור גבוה של תלמידים בבית הספר
מדווח על פגיעות רגשיות ושיעור נמוך יחסית מדווח על פגיעות פיזיות מצד הצוות .התופעה הבולטת
ביותר ,כפי שהיא הבולטת ביותר בכל הארץ (ובכל המגזרים) ,היא הדיווח על כך שאיש צוות לעג להם,
העליב או השפיל אותם ( ,)33%שקראו להם בשמות לא יפים או קיללו אותם ( .)29%שיעור המדווחים
על פגיעות פיזיות מצד הצוות אינו מבוטל כלל ,אך הוא נמוך במידה משמעותית מהשיעור בקרב שאר
חטיבות הביניים במגזר הלא יהודי .למשל 12.4% ,מהתלמידים מדווחים שאיש צוות סטר להם במהלך
החודש האחרון בהשוואה ל 31.7% -בשאר בתי הספר 13.6% ,מדווחים שצבטו אותם (בהשוואה ל-
 29.4%בשאר החטיבות במגזר הלא יהודי) ,ו 19.5% -מדווחים שתפסו ודחפו אותם בכוונה (בהשוואה
ל 24.3% -בממוצע הארצי).
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יש להפנות את תשומת הלב לשיעור הגבוה של דיווחים על כך שאיש צוות ניסה 'להתחיל'
(באופן מיני) עם התלמיד –  16.6%לעומת  8.6%בשאר חטיבות הביניים במגזר הלא יהודי .שוב ,ייתכן
שדפוס ממצאים זה משקף את השיעור הגבוה של משיבות.
פגיעות התלמידים בתלמידים אחרים
שאלנו את התלמידים בבית הספר על פגיעות אלימות שהם ביצעו כלפי אחרים .השיעור הגבוה
ביותר של דיווחים היו על עלבונות וקללות כלפי אחרים ( ,)30.9%מכות לילדים אחרים (כ – ,)22%
ואיומים (כ  .)17%-באופן כללי יש פחות דיווחים על אלימות כלפי אחרים בחטיבת הביניים הזו
בהשוואה לממוצע בחטיבות הביניים האחרות .התופעה בולטת בכל הקשור לאיומים ( 16.7%בבית הספר
בהשוואה לממוצע הארצי של  ,)28.5%וזריקת אבן או כסא על תלמיד אחר ( 6.9%בהשוואה ל15.3% -
בממוצע ארצי בחטיבות הביניים הלא יהודיות) .מעניין ששיעור נמוך במיוחד של תלמידים דיווח על כך
ששלחו אותו למנהל עקב מעורבות באלימות ( 8.8%לעומת .)18.3%
היעדרות עקב פחד ,הערכת חומרת הבעיה והשוואה לשנה הקודמת
שאלנו את התלמידים האם במהלך החודש האחרון הם נעדרו מבית הספר כי פחדו שמישהו
יפגע בהם בבית הספר או בדרך אליו וממנו .למרות שבסך הכל התלמידים דיווחו על פחות אלימות מאשר
בממוצע הארצי ,הרי יותר תלמידים בבית הספר מדווחים שנעדרו עקב פחד ,מאשר בבתי ספר אחרים –
 6.5%לעומת  3.3%בממוצע הארצי.
שאלנו את התלמידים עד כמה יש בעיית אלימות בבית הספר שלהם .מצאנו שרוב התלמידים
בבית הספר ( )57.4%חושבים שבעיית האלימות בבית ספרם היא גדולה מאוד .שיעור זה הוא כפול
מהשיעור בשאר חטיבות הביניים במגזר הלא יהודי .כמו כן 7.7% ,מהתלמידים מציינים שהבעיה היא
קטנה מאוד לעומת ממוצע הגבוה כמעט פי שלושה בממוצע הארצי (.)20%
במקביל ,כ 43% -מהתלמידים חושבים שהאלימות בבית הספר היא הרבה יותר גבוהה מאשר
בשנה שלפני כן (בהשוואה ל 21.7% -בשאר חטיבות הביניים במגזר הלא יהודי) ,ורק  6.4%אמרו
שהאלימות היא פחותה בהרבה מאשר בשנה הקודמת (בהשוואה לשיעור גבוה בהרבה בחטיבות הביניים
האחרות – .)18.3%
תחושת סכנה בבית הספר
הצגנו בפני התלמידים שורה של שאלות הנוגעות לתחושת הסכנה בבית הספר .מצאנו שכמעט
שליש מהתלמידים חשו שבית הספר הוא מקום מסוכן עבורם ( 23% ,)29.5%פחדו שתלמידים אחרים
יפגעו בהם ויתנו להם מכות בבית הספר ,ו 21.5% -פחדו שתלמידים אחרים יפגעו בהם בבית הספר או
בדרך אליו .תחושות סכנה אלו גבוהות במידה ניכרת מאלו שדווחו על ידי תלמידים בחטיבות הביניים
האחרות במגזר.
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תמיכת מורים ושיתוף תלמידים
שאלנו את התלמידים שורה של שאלות הנוגעות למידה שבה המורים תומכים בהם ומתייחסים
אליהם באופן חיובי .התמונה המתקבלת באשר לתמיכת מורים בתלמידים בחטיבת הביניים הנחקרת דומה
מאוד לתמונה הארצית ,ומעט חיובית יותר .בין התופעות הבולטות הוא השיעור הגבוה של תלמידים
המציינים שהמחנך מכבד אותם ( ,)86.5%ושיש להם יחסים קרובים וטובים עם המורה שלהם
(.)77.4%
בולטת העובדה שתלמידים בחטיבה מרגישים יותר נוח לדבר עם מוריהם כשיש להם בעיות,
מאשר התלמידים האחרים בממוצע הארצי .למשל 61.3% ,מתלמידי החטיבה מסכימים שכשעצוב להם
או רע להם הם מרגישים נוח לדבר על כך עם המחנכת שלהם ,בהשוואה ל 49.6% -בממוצע הארצי.
כ 67% -מהתלמידים אומרים שהצוות בבית הספר עושה מאמצים לשתף תלמידים בהחלטות
חשובות ,שיעור מעט יותר גבוה מהארצי ( ,)59.5%ו 45.1% -מסכימים שהתלמידים ממלאים תפקיד
חשוב בטיפול בבעיות אלימות ,שיעור נמוך מהארצי (.)51.3%
הערכת תפקוד המנהל בטיפול באלימות
הצגנו לתלמידים את השאלה כיצד הם מעריכים את הדרך שבה המנהל מתמודד עם אלימות.
מצאנו שבחטיבת הביניים מספר התלמידים שמעריכים את תפקוד המנהל באופן חיובי גבוה באופן ניכר
ממספר התלמידים שחושבים שהתפקוד שלו לא טוב .לכ –  35.6%מהתלמידים יש הערכה טובה מאוד
(בהשוואה ל 43% -בארצי) ול 34% -תלמידים נוספים יש הערכה טובה על תפקוד המנהל בנושא הזה
(בהשוואה ל 25% -בארצי) ,לעומת רק כ  19%-שיש להם הערכה מאוד לא טובה על תפקוד המנהל
בהתמודדות עם אלימות (בהשוואה ל 18% -בממוצע הארצי של חטיבות הביניים הלא יהודיות).
היבטים שונים של טיפול בנושא האלימות בבית הספר
הצגנו בפני התלמידים מספר שאלות הנוגעות לפעילויות של בית הספר בנושא האלימות,
ולהערכה של התלמידים באשר להתנהגויות של המנהל והמורים בתחום זה .מצאנו ששיעור גבוה של
תלמידים מסכימים שהמנהל עושה מאמץ רציני למנוע אלימות ולטפל בה ( )78%ושיעור גבוה אף יותר
חושב כך לגבי המחנכים (כ –  .)85.4%יש נטייה ברורה של התלמידים לראות את המורים כמי שעוזרים
להם כשהם מתלוננים על כך שפגעו בהם (כ –  ,)82%וכשיש מכות או קטטות יש מורים תורנים
שמתערבים ( ,)81%ובהפסקה יש מורים שמשגיחים שלא תהייה אלימות ( .)81.9%עם זאת ,יש לציין
שרק כ  55%-חושבים שהמורים מצליחים לטפל היטב בתלמידים שעושים צרות.
ההשוואה לממוצע בחטיבות הביניים האחרות במגזר הלא יהודי מראה שבאופן עקבי לתלמידים
בבית הספר יש הערכה גבוהה יותר למאמצים למנוע אלימות מאשר בשאר בתי הספר .בין היתר בולטים
הפערים בתחושה שכשתלמידים עוברים על הכללים המורים והמנהל מטפלים בזה בתקיפות אך בצורה
הוגנת ( 75.8%לעומת  ,)62.8%ושהמחנכת עושה מאמצים רציניים להתמודד עם אלימות (85.4%
בהשוואה ל 72.3% -בקרב שאר תלמידי חטיבות הביניים במגזר הלא יהודי).
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סיכום
בהשוואה לשאר חטיבות הביניים במגזר הלא יהודי שהשתתפו בסקר הארצי נראה ,שבסך הכל
בית הספר דומה לממוצע .ההבדלים הבולטים ביותר היו שבבית הספר ראו הרבה יותר תלמידים עם סכין,
אך שיעור התלמידים בבית הספר המדווחים על איומים שהופנו כלפיהם היה נמוך מהממוצע הארצי.
התופעה הבולטת ביותר בתחום ההטרדה המינית היא השיעור הגבוה של תלמידים המדווחים
שניסו ל'התחיל אתם' (בצורה מינית) והעירו הערות מיניות שהם לא רצו בהם .בשאר ההתנהגויות של
הטרדה מינית בית הספר דומה לממוצע.
שיעור גבוה של תלמידים בבית הספר מדווח על פגיעות רגשיות מצד אנשי הצוות ושיעור נמוך
יחסית מדווח על פגיעות פיזיות מצד הצוות .שיעור גבוה יחסית של תלמידים מדווחים על כך שאיש צוות
ניסה 'להתחיל' (באופן מיני) איתם.
התלמידים בבית הספר מדווחים על פחות אלימות שהפנו כלפי אחרים מאשר התלמידים בממוצע
הארצי .התופעה בולטת בכל הקשור לשיעור הנמוך יחסית של דיווחי התלמידים על איומים שהפנו כלפי
אחרים.
למרות שבסך הכל התלמידים דיווחו על פחות אלימות מאשר בממוצע הארצי ,הרי יותר
תלמידים בבית הספר מדווחים שנעדרו עקב פחד ,מאשר בבתי ספר אחרים .שיעור התלמידים החושבים
שבבית הספר בעיית האלימות היא גדולה גבוה בהרבה מהממוצע הארצי .גם שיעור התלמידים שדיווחו
שבית הספר הוא מסוכן עבורם גבוה במידה ניכרת מהממוצע הארצי .כמו כן ,שיעור גבוה בהרבה
מהממוצע הארצי העריך שהאלימות בבית הספר עלתה בהשוואה לשנה שקדמה לסקר.
התמונה המתקבלת באשר לתמיכת מורים בתלמידים בחטיבת ביניים זו דומה מאוד לתמונה
הארצית ,ומעט חיובית יותר .מספר התלמידים שמעריכים את תפקוד המנהל בהתמודדות עם אלימות
באופן חיובי גבוה באופן ניכר ממספר התלמידים שחושבים שהתפקוד שלו לא טוב .ההשוואה לממוצע
בחטיבות הביניים האחרות במגזר הלא יהודי מראה שבאופן עקבי לתלמידים בבית הספר יש הערכה
גבוהה יותר למאמצים למנוע אלימות מאשר בשאר בתי הספר .בין היתר בולטים הפערים בתחושה
הנוגעת לכך שכשתלמידים עוברים על הכללים המורים והמנהל מטפלים בזה בתקיפות אך בצורה הוגנת,
ושהמחנכת עושה מאמצים רציניים להתמודד עם אלימות.
ממצאי המחקר האיכותני בבית הספר
בית הספר ח .ע .הוא בית ספר במגזר הערבי הממוקם באחת הערים המעורבות .התלמידים
ברובם מגיעים מסביבה סוציו-אקונומית קשה .התלמידים נחשפים בסביבתם החברתית למידה מרובה של
מצבי מצוקה ופשע .לקשיים הרבים שעמם מתמודדים התלמידים ומשפחותיהם יש השלכה ישירה על בית
הספר .בשנים שקדמו לעריכת המחקר בית הספר חווה מידה גבוהה מאוד של אלימות וונדליזם ,שהקשו
מאוד על קיום לימודים ועל יצירת סביבה מוגנת לתלמידים .המחקר האיכותני נערך במהלך השנה
הראשונה לכהונתנו של מנהל חדש .התמונה המתקבלת היא של בית ספר בתהליך שינוי השסוע בין
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המנהל וקבוצת הורים ומורים התומכים בו וקבוצה של מורים המתנגדת לסגנון הניהול שלו ולדרכים
שבהם הוא משתמש כדי להתמודד עם הבעיות של בית הספר.
בית הספר ח .ע .מושפע מאוד מסביבתו בדרכים שונות .העיר המעורבת שבה הוא ממוקם סובלת
מבעיות קשות של עוני ,הזנחה מתמשכת ,פשע ,ומתח בין קבוצות לאומיות ודתיות שונות .סביבה זו
מוצאת את דרכה לבית הספר ומשפיעה עליו בדרכים רבים .הלחץ הכלכלי שבו נתונים רוב ההורים
והשוליות המתמשכת שלהם בחברה הישראלית משפיעים על הרקע החינוכי והלימודי של התלמידים
המגיעים לחטיבת הביניים אחרי שנים במערכת החינוך היסודי שלא נותנת להם כלים אקדמיים מספקים.
רובם של התלמידים מגיעים עם ציפיות לימודיות נמוכות ,עם מעט מאוד תקווה להיעזר בבית הספר כדי
לשפר את המוביליות החברתית שלהם וליצור לעצמם עתיד טוב מזה של הוריהם .לא מעט מהתלמידים
נמצאים תחת לחץ משפחתי לסייע בכלכלת הבית ולא להתרכז בלימודים לאורך זמן .המצב הכלכלי של
הרשות המקומית אינו מאפשר הפניית משאבים מספקים לבית הספר.
מספר מורים חושבים שהעובדה שהמדובר בבית ספר ערבי בעיר יהודית מסבירה את היחס
המפלה אליו ,וחלקם מפרשים את מצבו כחלק ממדיניות מכוונת של שליטה באוכלוסייה הערבית ,על ידי
מניעת התקדמותה והנצחת הפשע ,הסמים והעוני כאמצעי פוליטי .כפי שאמר אחד המורים:
"...ולכן העירייה גם מספקת לאנשים סמים .היא רוצה שהערבים שכאן יישארו בתוך הבוץ הזה.
בתוך הסמים ,הפשע ,והזנות על מנת שלא יהוו סכנה" .
מתחים נוספים הם בין הקבוצות השונות ערבים עירוניים ובדואים שהגיעו מהדרום ,מוסלמים
ונוצרים .חלק מהמורים מאמינים שהחלפת המנהל הקודם נובעת מהעובדה שהוא נוצרי .גם אחד ההורים
החבר בוועד ההורים ציין שיש לו העדפה גדולה ש'המנהל יהיה מאותו הכפר' ,ושכל המורים יגיעו מאותה
העיר ולא ממקומות אחרים בארץ .כמו כן ,נראה שסוגיות של בטחון מוצאות את מקומם לבית הספר.
חלק מהמתחים בבית הספר נובעים מהאשמות הדדיות על שיתוף פעולה עם רשויות השלטון והביטחון.
אין ספק שבית ספר הממוקם בסביבה מורכבת כל כך ,שמפעילה לחצים בלתי פוסקים על
ההורים ,הצוות והתלמידים עומד בפני אתגרים קשים ביותר .נראה ,שלא ניתן להתמודד עם אתגרים אלו
בדרך של 'עסקים כרגיל' או על ידי התאמות ושיפורים שוליים .ואמנם ,נראה שהמנהל (וקבוצת חברי
צוות העומדים מאחוריו) מגדירים את המצב כמשברי ומתייחסים אליו בהתאם .המנהל הוא הקובע את
סדר היום של בית הספר ,ופועל בנחישות כדי להשיג את מטרות בית הספר ,כפי שהוא רואה אותם .אין
ספק שהמנהל משקיע מאמץ רב כדי לקדם את בית הספר ולהביא אותו למסלול שהוא מאמין שהוא
המתאים לו.
לדברי המנהל ,הוא מבקש להביא שינוי משמעותי בבית לבית הספר בדרך של התמודדות ישירה
עם תופעות האלימות והדברתן ,כבסיס ליצירת אוירה לימודית בבית הספר .ואמנם ,החודשים הראשונים
לכהונתו הושקעו בניסיונות לשיקום פיזי של בית הספר וסילוק סימני ונדליזם והזנחה .במקביל ,המאמץ
המרכזי בחודשים הראשונים לא היה על הקניית ידע אלא על התמודדות עם אלימות כדי לאפשר לימודים
תקינים .כמו כן ,ציין המנהל את העניין שלו בשילוב בית הספר בפעילויות המתנ"ס והכנסת אמצעים כגון
'הפסקה פעילה'( .נראה היה שבתקופת התצפיות שלנו תהליכים נוספים אלו טרם יושמו).
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אחד המאפיינים של סגנונו של המנהל ,המוצג כמנוגד לזה של קודמו ,הוא של נוכחות פיזית
פעילה במקומות רבים בבית הספר ,מחוץ למשרדו .מהראיונות שערכנו ובחלק מהתצפיות שלנו מצאנו
שהמנהל נמצא במקומות שבהם יש התקהלות תלמידים ועוקב אחר הנעשה ומגיב עליו .הספרות
המקצועית מדגישה את החשיבות של נוכחות פעילה זו .נראה שיש חשיבות רבה להמשך נוכחות
והשגחה של המנהל במקומות שונים בבית הספר.
המנהל מציין שהוא מנסה לסייע לבית הספר על ידי גיוס תמיכה מהמעגל הרחב יותר של
הקהילה .הוא נעזר בקשריו בעירייה כדי להשיג לבית הספר משאבים רבים יותר ,כגון סיוע בשיפוצים.
כמו כן ,הוא מפעיל הורים כדי לסייע לבית הספר ,גם בדרך של סיוע בתיקונים ותרומה בשיפוצים ,וגם
באופן ישיר יותר על ידי נוכחות בבית הספר ומעורבות ביחסים עם התלמידים.
מהראיונות והתצפיות שלנו לגבי האקלים בצוות עולה שבבית הספר יש מתח ניכר בין שתי
קבוצות מרכזיות בצוות .קבוצה אחת היא של המנהל ומספר אנשי צוות התומכים בו ובדרכו וקבוצה
נוספת של מורים שיש להם ביקורת רבה על המנהל והחשים שהם מופלים לרעה ,עקב העובדה שהם אינם
אנשי שלומו של המנהל .נראה שמי שבקבוצה המתנגדת למנהל אינם מרגישים תמיכה רבה מעמיתיהם
ורואים את היחסים בצוות באופן שלילי .שמענו על מידה רבה של חשדנות הדדית וחשש מפני 'פעולות
תגמול' כלפי מי שאינם הולכים בתלם .מורים הביעו תחושה שהמנהל משתמש בטקטיקה של 'הפרד
ומשול' כלפי המורים .להערכתנו ,מצב זה של מתח קשה ועוינות ניכרת אינו תורם באופן חיובי
להתמודדות של בית הספר עם משימותיו .יש מקום ,להערכתנו ,לאזן בין הצורך של המנהל להנהיג
ולנהל את בית הספר לפי החזון האישי שלו ,לבין מתן מקום רב יותר לחברי צוות שלהם דגשים
וכיוונים שלהם .נראה שיש מקום לעבודה ארגונית-קבוצתית שמטרתה תהייה להגדיר חזון בית
ספרי משותף ,דרכי פעולה מוסכמות וכללים ליחסים בצוות ,כדרך לקדם שיתוף פעולה יעיל יותר
בין חברי הצוות.
בתצפיות בבית הספר התרשמנו שחלקים מבית הספר מטופחים ולעומתם חלקים אחרים
מוזנחים .חלק מהמורים שאותם ראיינו ציינו שההבדלים הם בין המקומות שאותם ניתן לראות בביקור
חטוף ,כמו קומת הכניסה ,ולעומת זאת ,המקומות הרחוקים יותר מהעין ,כמו הקומה השנייה ,הכיתות,
החצר האחורית והשירותים מוזנחים מאוד .בביקור בחצר התרשמנו ממתקן שתייה לא מתוחזק ,ומשטחים
פתוחים שלא היו נקיים .גם חדר המורים נראה לא מטופח ודל .בתצפיות שלנו מקרים לא מעטים של
ונדליזם מצד תלמידים שלכלכו את הקירות בנעליהם ,קרעו את לוח השנה מהקיר ,שפכו מים על הרצפה,
ושברו את הברז.
באחד מאירועי הוונדליזם נשמע תלמיד המשכנע את חברו לשבור ,להרוס ולשרוף ,כי אז יסלקו
אותו מבית הספר והוא יוכל לעבוד ולהשתכר כסף רב .נראה היה בעליל שאצל תלמיד זה הוונדליזם נבע
מניכור עמוק מבית הספר וממטרותיו .אולם ,כמה דקות אחר כך ,פנה תלמיד זה למורה בגאווה ואמר –
'ראית שהייתה קטטה גדולה ולא התערבתי כלל; אתה תמיד מאשים אותי '.נראה ,אם כן ,שגם חלק
מהתלמידים שמשדרים מסר של אי איכפתיות וחוסר עניין בבית הספר עשויים להיות מעוניינים בקשר
חיובי מורים וקבלת לגיטימציה מהם.
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כאשר בחנו את אקלים בית הספר מהפרספקטיבה של יחסי מורים תלמידים ,קיבלנו תמונה
מורכבת ולעתים סותרת .פגשנו מורים שהביעו אמפטיה רבה לתלמידים ,היו מחויבים לעתידם ועשו
כמיטב יכולתם כדי להעניק לתלמידים חוויה לימודית חיובית ומתקנת .במספר אירועים התרשמנו מאוד
ממורים שעשו מאמץ רב לשכנע הורים לסייע להם בהתמודדות עם הקשיים של ילדיהם מתוך רצון כן
ומחויבות עמוקה לסייע לילדים למצות את הפוטנציאל שלהם .שמענו מורים משכנעים עמיתים שלהם
לתת לתלמיד מסוים עוד הזדמנות וציינו שהם הצליחו במאמצים רבים ליצור קשר טוב עם תלמיד זה והם
עושים מאמץ רב להמשיך ולהתייחס לתלמיד בצורה מיוחדת שתסייע לו להישאר בבית הספר ,למרות כל
הקשיים שהוא גורם.
מצד שני ,פגשנו מורים שנראה היה שהם מתוסכלים מאוד מהאינטראקציה שלהם עם
התלמידים והביעו תחושות קשות כלפי התלמידים .מורים אלו חשו שכל מאמציהם הם לשווא והתלמידים
אינם מעוניינים ללמוד ואין להם שום יחס של כבוד למורים וללימודים.
תמונות סותרות אלו התקבלו גם בתצפיות שהצביעו גם על יחס חם ודואג בין מורים לתלמידים,
וגם על ביטויים של שחיקה ,ייאוש ,כעס ואף של זלזול והשפלה של מורים כלפי תלמידים .ואכן ,מצד
אחד נאמר לנו:
"הדבר המאוד יפה בביה"ס בעיני המורים זה ההרגשה הטובה שהם נותנים לתלמידים .התלמידים
באים מבתים בעייתיים ,אין אהבה וחום והמורים מנסים לתת להם את ההרגשה שזה ביתם השני.
שכאן אוהבים אותם ואיכפת לנו מהם .ושהם יכולים לדבר על הבעיות שלהם ולשפוך את הלב".
ומצד אחר אמרו מורים:
" התלמידים לפעמים מתלוננים על התנהגויות של חלק מהמורים כלפיהם .יש מורים שמרביצים להם
וחלק מקללים אותם ,וזה לא מוצא חן בעיני התלמידים" .
" יש מורים שלא מוכנים להיות גמישים עם התלמידים .לשוחח איתם בהבנה וברוגע ,ובסבלנות .עדיין
לא ניתן לילד להביע את דעתו בביה"ס .ולתת דעה בצורה חופשית ודמוקרטית".
"[ מה אתה רוצה לשנות בבית הספר?] את התלמידים אני רוצה לשנות .הלוואי שיביאו תלמידים
ממקום אחר לכאן".
" אין טעם להשקיע בתלמידים האלה .בשנה שעברה קיבלנו מעבדה והתלמידים הרסו אותה".
מהראיונות וקבוצות מיקוד שערכנו עם תלמידים עולה גם שתלמידים מדווחים על אלימות פיזית
מצד המנהל וחלק מצוות המורים .התלמידים דיווחו על סטירות ,דחיפות וגם על מכות קשות יותר כחלק
מהתגובות של הצוות על אירועים של חוסר משמעת ואלימות מצד התלמידים .יש לציין שהדיווחים לא
נגעו למאבק פיזי בין תלמידים למורים שבו המורים ניסו להגן על עצמם ,אלא על ענישה מכוונת של
תלמידים על ידי מורים .שמענו על אירועים אלו מפי יותר מתלמיד אחד ובאופן בלתי תלוי מצד מדווחים
שונים .גם כשאחד מעורכי המחקר ביקר בבית הספר וראיין תלמידים בחצר הוא שמע מפי תלמידים
דיווחים על אלימות פיזית כלפיהם מצד מורים.
אין אנו יכולים לאמת באופן בלתי תלוי טענות אלו על אלימות פיזית בוטה כלפי תלמידים .עם
זאת ,אנו מפנים את תשומת לב ההנהלה לטענות אלו ומצביעים על כך שבנוסף לעובדה שהחוק הפלילי
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ותקנות משרד החינוך אינן מתירות פגיעה פיזית בתלמידים ,הספרות המקצועית מטילה ספק רב ביעילות
של התנהגות אלימה של מבוגרים כדרך להתמודד עם אלימות של בני נוער .התנהגות אלימה של מורים
מהווה מודל שלילי לחיקוי לתלמידים אינדיבידואליים ,ויוצרת אווירה בית ספרית המבוססת על פחד
ועוינות ,המביאה להתפרצויות אלימות מצד תלמידים.
מקבוצות המיקוד ,הראיונות והתצפיות שלנו הצטיירה תמונה של אלימות ניכרת בין התלמידים
בינם לבין עצמם .הדיווחים היו גם ממורים וגם מתלמידים שתיארו מעשי אלימות קשים ,שכללו גם הבאת
סכינים לבית הספר כדי לאיים על אחרים .בביקור בחדרו של המנהל ראינו מגירה מלאה בחפצים שונים
הקשורים לאלימות (כגון מחסנית של אקדח ,סכין) שנאספו בשנים קודמות מתלמידים.
בתצפיות במסדרונות ובחצר ראינו מקרים רבים של אינטראקציות תוקפניות בין תלמידים .חלק
מהאלימות הייתה קשורה ל'משחקי אלימות' ,אך חלק אחר היה של התגרויות תוקפניות באחרים ,דחיפות,
מכות ,חניקות רציניות וכד' .בתצפיות שלנו ראינו ילדים מעורבים בקטטות עד זוב דם ,ילדים שחנקו,
סרטו ,והכו אותם בצורה רצינית .כשתלמידים יצאו להפסקה או חזרו ממנה ,ראינו תופעות רבות של
דחיפות ,צעקות ,קללות ,ריצות ו'התקלויות' בתלמידים אחרים .תלמידים אחרים טרקו דלתות בחוזקה.
נדרשו זמן רב ומעורבות אינטנסיבית של מורים כדי להכניס את התלמידים לכיתות.
בזמן השיעורים נשמעו עימותים רבים בין מורים לתלמידים .לדוגמה ,באחת התצפיות שלנו
ראינו מורה המנסה לסלק תלמיד שהפריע בכיתה .התלמיד סרב והמורה ניסתה לסלקו בכח .התנהגות זו
הביאה להסלמה בקונפליקט ביניהם .במקרה אחר תלמיד טרק את הדלת של הכיתה שוב ושוב בזמן
השיעור .המורה ביקשה שיפסיק אך הוא התעלם .היא כעסה מאוד ,דחפה את הדלת עליו ופגעה בו .הוא
כעס ודחף אותה בחזרה .קבוצת תלמידים בכיתה הסמוכה הצטרפו למהומה והחלו גם הם לטרוק את
הדלתות ,עד שהמורה הכועסת נכנעה ועזבה את המקום.
צפינו במספר רב של תלמידים שנכנסו ויצאו מהכיתות במהלך השיעור מספר פעמים .כשמורים
ראו אותם בחצר או במסדרון הם לא התעלמו ושאלו אותם למעשיהם ,והתלמידים בדרך כלל אמרו שיצאו
לשתות או לשירותים .קושי מיוחד היה בהפסקות הקצרות שבסיומן התנהל מאבק מתמיד של מורים
להכניס את התלמידים בחזרה לכיתות.
אחת התופעות היותר מיוחדות לבית הספר היה השיעור הרב יחסית של אלימות שבה היו
מעורבות בנות .בתצפיות שלנו ראינו מספר אירועים שבהם קבוצה של בנות התנהגו בצורה פרועה ,קיללו
ודחפו זו את זו ,ודיברו למורים בצורה מזלזלת ,שהמורים קראו ל 'חוצפה' ו'חוסר כבוד' .ראינו גם דיונים
בין תלמידות והוריהן לבין מורים סביב התנהגות לא הולמת של התלמידות .חלק מהמורים התייחסו
להתנהגותן כהתנהגות של נערות רחוב .גם בשיחות בין המורים בינם לבין עצמם הם זיהו בנות שנראה
היה להם שהן מתדרדרות ואינן מתנהגות בצורה ההולמת תלמידות .נראה היה שהמורים קושרים את
מצבן למצבים משפחתיים מיוחדים וקשים ,הגורמים למשבר ולהתדרדרות .עם זאת ,אין להוציא מכלל
אפשרות שחלק מהעימותים בין מורים לבין תלמידות נבעו מהבדלים בציפיות באשר להתנהגות המתאימה
לבנות בחברה של היום.
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בתצפיות שלנו התרשמנו שהמורים אינם מתעלמים מהאלימות .נראה היה שבית הספר מתארגן
לקראת נקודות זמן קריטיות ,כמו יציאה להפסקה ,ובמקומות מועדים .המורים מגיבים במהירות למעשי
אלימות של תלמידים ומנסים להפחית אותם .מורות נוהגות לפנות לאחראים על משמעת ולבקש את
התערבותם בכיתות שיצאו מכלל שליטה .נראה שהקפדה עקבית זו היא חיונית כדי ליצור אווירה של
התמודדות עם אלימות .להערכתנו חיוני להמשיך בהקפדה על תגובה מיידת ועקבית של כל הצוות
לאירועי אלימות .התעלמות ותגובה לא עקבית עלולים רק להחריף התנהגויות אלימות אלו.
כשבחנו את היחסים בין ההורים לבית הספר מצאנו תמונה מורכבת .מורים רבים תיארו את
ההורים במונחים שליליים ותלו בהם חלק גדול מהבעיות של תלמידיהם .הם ציינו שההורים חסרי השכלה
ולכן אינם מעריכים את חשיבות הלימודים בחיי ילדיהם .חלקם חשבו שהתנהגות אלימה של התלמידים
היא שיקוף של התנהגות עבריינית שלה היו עדים בבית .חלק מהמורים ציין שהורים עבריינים מטילים
מורא על מורים החוששים למלא את תפקידם פן ייפגעו.
"אי אפשר לשנות את ביה"ס .האלימות הזו מושרשת בהם .הם באים כך מהבית .זה לא שהם
הופכים לאלימים כשהם מגיעים לביה"ס .לפי דעתי מה שצריך לשנות זה ההורים .אבל ב"הס
קשה שהוא ישתנה".
במקביל ,מורים אחרים תיארו הורים קשיי יום שעתידם הלימודי של ילדיהם קרוב לליבם והם
משתפים פעולה עם המורים ,מגיעים לבית הספר כשהם נקראים על ידי המורה ,ולוחצים על ילדיהם
להיות ממושמעים וללמוד בצורה רצינית יותר.
ערכנו שישה ראיונות עם הורים שנבחרו באופן אקראי בעת מסיבה בבית הספר שאליה הגיעו
הורים רבים .אין בידינו אפשרות לקבוע עד כמה ההורים ששוחחנו אתם משקפים את כלל ההורים.
בראיונות התקבלה תמונה די אחידה וחיובית למדי בכל הקשור לתפיסות ההורים את המתרחש בבית
הספר .הם ציינו שהבחינו בשינוי חיובי ניכר בבית הספר בשנה האחרונה ,וכפי שאחד ההורים אמר –
'שינוי פאזה' .הם התייחסו בעיקר לשינוי ברמות האלימות בבית הספר ,להגברה בסדר ובמשמעת וגם
ציינו שיש יותר פעילויות עבור התלמידים .הם קשרו את השינוי לפעילותו של המנהל החדש .כפי שאמר
אחד ההורים החבר בועד ההורים התומכים במנהל:
"יש יחסים טובים בין כולם בביה”ס בגלל ההנהלה החדשה .התלמידים מאוד מכבדים את
המנהל החדש .המורים יותר קפדניים ,יש הקפדה על לבוש אחיד לכולם .אין תלמידים
שיוצאים מחוץ למסגרת ב"הס בזמן ההפסקות .וזה בגלל שהמנהל ספק לתלמידים תנאים
מתאימים .פתח להם קיוסק בתוך בית הספר עם מחירים זולים" .
באשר למעורבות ההורים מצאנו דפוסים שלא מצאנו במקומות אחרים .אמנם ,בדומה למצב
בבתי ספר רבים אחרים ,דיווחו חלק מההורים על מעורבות מינימאלית בבית הספר .אולם ,שמענו גם על
מעורבות רבה של הורים בהתנהלות היום-יומית של בית הספר ,בעיקר בכל הקשור לנושא האלימות
ולמקומן של משפחות התלמידים ביצירת הבעיות ובפתרונן .חבר ועד דיווח שקבוצת הורים משמשת
כמתווכת ומסייעת במצבים שבו יש קונפליקטים בין תלמידים בבית הספר .חברי קבוצה מבקרים בבתים
של משפחות שבניהם היו מעורבות בקונפליקטים ומפייסים:
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"כל בעיה בביה"ס אנחנו הולכים עם המנהל לבתים .אנחנו מסתובבים בכפר ועושים סולחה.
אנחנו מפייסים בין התלמיד הרבים בתוך הבתים שלהם" .
" לגבי איך שאנו פותרים את הבעיות היום אנחנו לוקחים את התלמיד לבית שלו אחרי ב"הס.
עם המנהל וועד ההורים .שותים קפה עם ההורים שלו .מנסים לפתור את הבעיה .השנה לא
השעינו תלמידים .והתלמידים החלשים הפכו לתלמידים חזקים".
גם הורים ציינו לטובה את הקשר של בית הספר אתם ,ואת העובדה שמורה מגיע באופן יזום
וקבוע לבית התלמיד כדי לסייע וכדי לעזור בהתמודדות עם הבעיות.
אחד ההורים גם ציין נוכחות קבועה של נציגי הורים בבית הספר המשמשים בתפקיד של
הורים לתלמידים .התלמידים גם הזכירו שם של הורה הנמצא רבות בבית הספר ומעורב בכל הנושא
של שמירת הסדר והמשמעת בבית הספר .גם מורים אמרו:
"בי"הס בשנה שעברה היה שונה .התלמידים היו יותר אלימים .השנה הם יותר רגועים .יש בביה"ס
אנשים שאני לא יודע מי הם .אם יש בעיה רצינית הם מטפלים בה ...לא הם לא שייכים לביה"ס ...מי
האנשים האלה לא איכפת לי ולא מעניין אותי העיקר שהם שומרים על הסדר".
" ...האנשים שעובדים כאן בביה"ס .הם עובדים בהתנדבות בלי משכורת .הם מתווכים בין ההורים.
אם יש בעיה קטנה פותרים אותה בביה"ס .אם יש בעיה רצינית מתקשרים להורים או הולכים בעצמם
להורים .נתקלתי בבעיה בבי"ס אחר סיפרתי למר  Xוהוא ביקר את ההורים שלו וטיפל בבעיה .למרות
שהתלמיד מבי"ס אחר .הם נמצאים כל יום בביה"ס ,מהבוקר עד שכל התלמידים יוצאים מביה"ס .הם
תופסים את ביה"ס בצורה טובה [ .הם צוות גדול?] לא רק את האיש שסיפרתי עליו מר .X
לא שמענו על נוכחות מעין זו בבית ספר אחרים ויש מקום לבחון אותה לעומקה .מצד אחד,
נראה שמעורבות עמוקה כל כך של הקהילה ,בעיקר בחברה שבה למשפחה המורחבת יש חשיבות
רבה ,עשויה לתרום באופן משמעותי לשיפור אקלים בית ספר ולקידום היחסים בין בית הספר
לקהילה .הספרות המקצועית מדגישה את החשיבות הרבה שיש ליחסי גומלין חיוביים ולתמיכה
הדדית בין הקהילה ,ובעיקר ההורים ,לבין בית הספר .יחסים חיוביים ומעורבות הדדית יוצרים רשת
של תמיכה עבור הילדים תחושה של רציפות ההגנה מצד עולם המבוגרים .לכן ,נראה לנו שיש
לעודד ולקדם מעורבות רבה ככל שניתן של מספר הורים מרבי בבית הספר ובפעילויותיו
הלימודיות והחינוכיות.
מצד שני ,יש לבחון בזהירות את התהליכים שבהם נבחרים ההורים שיהיו מעורבים בבית
הספר ,ומה הן הדרכים שבהם ניתן להבטיח שנוכחות זו תעלה בקנה אחד עם המסרים והערכים
החינוכיים של בית הספר .בראיונות שערכנו עם תלמידים שמענו לא פעם שחלק מנציגי ההורים
הפעילים בבית הספר ידועים לתלמידים כעבריינים בתחום הסמים ,שאף היו בכלא .לעורכי המחקר
אין דרך או כוונה לאמת או להפריך טענות מעין אלו .הנקודה החשובה לצורכי מחקר זה היא שיש
תלמידים שחושבים שמי שאמורים לסייע לשמור על הסדר ,הכללים והמשמעת במוסד החינוכי שבו
הם לומדים ,הם עצמם עבריינים לשעבר .מצב זה מחייב המשך בדיקה וליבון של היתרונות

122

דוח מחקר ,אסטור ובנבנישתי' ,בתי ספר לא טיפוסיים'

והחסרונות של מעורבות עמוקה של ההורים ,ושל האמצעים שבהם ניתן להבטיח שמעורבות זו
תהייה תחת שליטה ובקרה של הגורמים המחנכים בבית הספר.
בניגוד לתמונה הקשה שהצטיירה מהתצפיות שלנו ומהראיונות עם תלמידים ומורים ,ההורים
שראיינו חשבו שהאלימות בבית הספר היא נמוכה .חלק מהורים אלו הם חברי ועד וקיבלנו את הרושם
הברור שהם ציירו 'תמונה ורודה' כחלק מהמעורבות שלהם בוועד .אולם ,גם הורים שלא היו חברי ועד
התמקדו בעיקר בשינוי החיובי לעומת שנים קודמות ,וציינו שהאלימות פחתה .אנו רואים בכך חשיבות
רבה ,משום שתחושה בקרב ההורים של שיפור באקלים בית הספר ,עשויה להגביר את האמון שלהם
בבית הספר כמקור להשפעה חיובית על ילדיהם ,ולהגדיל את הצפיות שלהם באשר לעתיד האקדמי של
הילדים .עם זאת ,הפערים בין דיווחי התלמידים ותפיסות ההורים חייבים לעורר סימני שאלה באשר
לתקשורת בין בית הספר להורים .ייתכן גם ,שהפער בין תפיסות ההורים לאלו של התלמידים נובעים מכך
שההורים התרגלו לרמה גבוהה מאוד של אלימות בעבר ,וכעת מוכנים להסתפק במצב הקיים.
זווית הראייה של ההורים חשובה מאוד .בנוכחות שלנו בבית הספר התרשמנו עמוקות מהקשיים
שבפניהם עומדים הורים רבים בבית הספר .הקשיים הכלכליים שלהם והסביבה הקשה שבה הם גרים
מפעילים עליהם לחצים רבים .המאמץ שהורים רבים משקיעים כדי לשמור על ילדיהם מפני התדרדרות
ראויים לכל תמיכה ומאמץ של בית הספר כדי לשמור על ילדיהם בבית הספר .נראה שכל תלמיד הנושר
מבית הספר הוא במצב סיכון ברור ומוחשי.
בהקשר זה יש לציין שלפי מספר דיווחים בית הספר נקט במדיניות של סילוק מאסיבי של
תלמידים אלימים .סביר להניח שמדיניות זו הקלה על בית הספר לשנות את האווירה בבית הספר וליצור
סביבה שמצליחה להתמודד עם אלימות בצורה יעילה יותר (אם כי ,כפי שציינו ,הדרך עדיין ארוכה).
אולם ,פתרון זה עבור בית הספר הוא מקור לסיכון עבור התלמידים שסולקו .נראה לנו שחיוני שתהליכים
הקשורים לסילוק תלמידים מבית הספר ,בצורה פורמאלית ופחות פורמאלית ,ייעשו מתוך שיתוף פעולה
עם רשויות הרווחה השונות .חיוני למצוא לתלמידים אלו פתרונות אלטרנטיביים וחיבור לשירותים
מתאימים כדי למנוע פגיעה אנושה בעתידם .במסגרת יחסי הגומלין בין בית הספר לקהילה ,חיוני
ליצור הידברות שיטתית סביב קבוצת תלמידים זאת.
להערכתנו ,חיוני לתת בידי בית הספר משאבים נוספים כדי לסייע לו להתמודד עם האתגרים
העומדים בפניו .יש להוסיף לבית הספר כוחות הוראה טיפולית ומשאבים של פסיכולוגים ,יועצים
ועובדים סוציאלים .טיפול בתלמידי בית הספר הוא טיפול בקהילה שממנה הם באים .המאמץ לשמור על
הילדים במסגרת בית הספר ולקדם את יכולתם ללמוד ולרכוש מקצוע ,הוא מאמץ מניעתי שייתן פירות
מיידיים .כל ילד שנושר מבית הספר ייפגע לאורך זמן וידרוש משאבים רבים יותר ולזמן ארוך .השקעה
בבית הספר היא השקעה משתלמת בעתיד הקהילה ויש למצוא דרכים ליצור מודעות בקרב מקבלי
ההחלטות בעיר בדחיפות של הצורך להשקיע משאבים בבית הספר.
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בית הספר ת .י – .תיכון יהודי חילוני ,אלימות גבוהה באופן לא טיפוסי
בית הספר התיכוני ת .י .נוסד לפני כשלושים שנה .בבית הספר התחלפו חמישה מנהלים וכיום עומד
בראשו מנהל אשר נמנה עם סגל ביה"ס שנים רבות .בית הספר ממוקם בשכונת עוני באחת הערים
הגדולות.
ביה"ס עבר תהליכי צמצום ניכרים וחרב הסגירה מתנופפת מעליו בשנים האחרונות ,בשיאו הגיע
ביה"ס ל למעל ל 1500 -תלמידים .ביה"ס הלך וקטן ויש בו מדיניות מוצהרת של קליטת כל תלמיד ורמת
ההישגים בביה"ס ירדה .כיום יש בביה"ס פחות מ 700 -תלמידים בשש שכבות -ז'-יב' .בחט"ב  9כיתות
מתוכן שתי כיתות לחינוך מיוחד .בחטיבה העליונה ישנן חמש כיתות בכל שכבה ,מתוכן אחת עיונית ,אחת
במסלול מב"ר והיתר כיתות טכנולוגיות .בביה"ס כ  70מורים ,רכזי שכבות ,רכזי מקצוע ומגמות ,שלושה
יועצים ופסיכולוגית.
אוכלוסיית ביה"ס היא בעיקר תושבי השכונה .וזהו בית ספר קהילתי בעל מאפיינים שכונתיים.
שיעורם של התלמידים החזקים מבחינה לימודית הינו נמוך מאוד ונמצא בירידה מתמדת .רובם המכריע
של התלמידים הינם תלמידים בעלי יכולת לימודית נמוכה מאוד .חלק ניכר מהם הגיע לבית הספר לאחר
שלא הצליח באף בית ספר אחר .שיעור גדול מאוד של התלמידים מגיע מתנאים סוציו-אקונומיים קשים.
אוכלוסיית התלמידים מזרחית ברובה .חלק מהתלמידים הם יוצאי ברית המועצות לשעבר .מבנה ביה"ס
גדול ומרווח עוד מהימים שבהם היו בו תלמידים רבים.
דוח על סקר כמותי בקרב התלמידים בבית הספר
במסגרת הסקר חולקו שאלונים לשתי כיתות בשכבת י' ושתי כיתות בשכבת יא' .בסך הכל
השתתפו בסקר  75תלמידים ( 31בנים 42 ,בנות ושני תלמידים שלא ציינו את מינם).
בדוח זה אנו מציגים את הממצאים שעלו בסקר .כמו כן ,אנו משווים את הממצאים שהתקבלו
בתיכון זה לממצאים שהתקבלו בבתי ספר תיכוניים בפיקוח הממלכתי שהשתתפו בסקר הארצי בשנת
תשס"ב (בכל מקום שנציין ממוצע ארצי הכוונה תהייה לקבוצת בתי ספר זו) .חשוב להדגיש שהסקר
משקף את זווית הראיה של התלמידים ולא את מה שהצוות בבית הספר חושב ולא את ממצאי התצפיות,
הראיונות ועבודת השדה שנערכו בבית הספר .כמו כן ,המדגם הקטן מאוד בבית הספר מחייב זהירות רבה
בפירוש הממצאים.
קורבנות לאלימות תלמידים
שאלנו תלמידים האם הם היו קורבן לפגיעה מצד תלמידים אחרים במהלך החודש האחרון.
מהממצאים ניתן לראות ששיעור נכבד של תלמידים מדווחים שקיללו אותם (כ ,)78% -העליבו או
השפילו אותם במילים (כ –  ,)51%וגנבו להם דברים אישיים או ציוד ( .)58%כמו כן ,אחוז גבוה
מהתלמידים מדווח שראה תלמיד אחר עם סכין בבית הספר ( .)50%שיעורי הדיווח על התנהגויות
אלימות קשות במיוחד היה נמוך יותר באופן משמעותי – כ 8% -דיווחו שנזקקו לאחות או לרופא עקב
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השתתפות בקטטה ,כ  4%-מדווחים שנתנו להם מכות רצח ,ועל סחיטה באיומים מדווחים פחות משלושה
אחוז מהתלמידים.
בהשוואה לממוצע הארצי בקרב בתי ספר תיכוניים בפיקוח הממלכתי נוטים התלמידים בבית
הספר לדווח על מעט יותר קורבנות לאלימות .בין הפערים היותר בולטים ניתן לציין את השיעור הגבוה
יחסית המדווחים על גניבה ( 58%לעומת כ 31% -בממוצע ארצי) ,קללות (  78%לעומת ,)68%
סכסוכים על רקע של ריב בין עדות ( 28%לעומת כ 19% -בממוצע ארצי) ועל רקע של ריב בין עולים
לוותיקים ( 24%לעומת כ .)11% -בבית הספר יש פחות דיווחים על דחיפות ( 37%לעומת  )31%ועל
קבלת בעיטה או אגרוף ( 15%לעומת .)19%
הטרדה מינית
שאלנו את התלמידים לגבי מספר התנהגויות שמקובל לראות כהתנהגויות של הטרדה מינית.
חשוב לציין ,שחלק מהתלמידים דיווחו על התנהגויות שהם לא התכוונו שיהוו הטרדה מינית .במקרים
רבים מדובר על התנהגויות הנעשות כחלק ממשחק ,הטרדה והצקה וכדומה .למרות זאת ,אנו חושבים
שיש מקום לזהות דפוסי התנהגות אלו ,שהקורבנות שלהם עשויים להרגיש אותם כהטרדה מינית.
הדיווחים הבולטים ביותר בתחום זה היו על כך שתלמיד אחר ניסה לנשק אותם גם כשלא רצו
בכך ( ,)17.3%שהפיצו עליהם שמועות בנושא המיני או כתבו על קירות דברים מעליבים עליהם מבחינה
מינית ( )14.7%ושניסו 'להתחיל אתם' בצורה מינית והעירו להם הערות מיניות שלא רצו בהם
( .)12.2%בהשוואה לתלמידי התיכונים במדגם הארצי התמונה היא מעורבת .בבית הספר יש הרבה יותר
דיווחים על ניסיונות לנשק בכפייה ( 17.3%לעומת  9.2%בממוצע הארצי) ועל הפצת שמועות וכתיבה
על קירות של דברים מעליבים מבחינה מינית –  14.7%לעומת  9.3%בממוצע ארצי .בבית הספר יש
פחות דיווחים על ניסיונות 'לשלוח ידיים' בצורה מינית ללא הסכמה ( 6.8%לעומת  )11.4%ועל ניסיונות
להוריד את בגדיהם ללא הסכמתם ( 2.7%לעומת .)4.9%
פגיעות צוות בתלמידים
שאלנו את התלמידים האם מישהו מחברי הצוות (מורים ,מנהל ,אנשי אחזקה וכד') פגע בהם
בחודש האחרון .התופעות הבולטות הן שכ 27% -מדווחים שאיש צוות לעג להם ,העליב אותם או השפיל
אותם במילים 17.8% ,שאיש צוות קרא להם 'בשמות לא יפים' ו 12.0% -שאיש צוות צבט אותם.
בהשוואה לממוצע הארצי ניתן לראות שיש יותר דיווחים בבית הספר על פגיעות פיזיות
בתלמידים –  12%מדווחים שאיש צוות צבט אותם לעומת  5.5%בממוצע הארצי ,ו 9.5% -מדווחים
שאיש צוות תפס ודחף אותם בכוונה לעומת  5.9%בממוצע ארצי .שיעורי הדיווח בבית הספר על הטרדה
מינית מצד הצוות נמוכים מהשיעורים (הנמוכים לכשעצמם) המדווחים בממוצע הארצי.
פגיעות התלמידים בתלמידים אחרים

125

דוח מחקר ,אסטור ובנבנישתי' ,בתי ספר לא טיפוסיים'

שאלנו את התלמידים בבית הספר על פגיעות אלימות שהם ביצעו כלפי אחרים .באופן כללי
רמות הדיווח של התלמידים על התנהגות אלימה שלהם כלפי אחרים הייתה דומה למדי לדיווחים בבתי
ספר מקבילים במדגם הארצי .בין הדיווחים הבולטים ניתן לציין עלבונות וקללות כלפי אחרים – 58%
(לעומת כ 53% -בממוצע הארצי) ,איומים –  19.5%( 20.3%בממוצע ארצי) ומכות 15.8%( 17.1%
בממוצע הארצי) .כשבעה עשר אחוז מהמשתתפים בסקר דיווחו על עלבונות שהפנו כלפי מורים; שיעור
דומה מאוד לממוצע הארצי.
היעדרות עקב פחד ,הערכת חומרת הבעיה והשוואה לשנה הקודמת
שאלנו את התלמידים האם במהלך החודש האחרון הם נעדרו מבית הספר כי פחדו שמישהו
יפגע בהם בבית הספר או בדרך אליו וממנו .מעט מאוד תלמידים דיווחו על היעדרות כזו (  ,)2.7%שיעור
הנמוך במעט מהממוצע הארצי – .3.7%
שאלנו את התלמידים עד כמה גדולה בעיית האלימות בבית הספר שלהם .מצאנו שרוב
התלמידים נוטים לראות את הבעיה כקטנה ( )35.2%או בינונית ( ,)36.6%רק  2.8%חושבים שהבעיה
גדולה מאוד ו 9.9% -חושבים שהבעיה קטנה מאוד .ההשוואה לבתי ספר תיכוניים אחרים בפיקוח
הממלכתי מצביעה על כך שבעוד ש 31.3 %-מהתלמידים בממוצע הארצי חושבים שהבעיה בבית ספרם
קטנה מאוד (או לא קיימת כלל) רק כעשרה אחוז מתלמידי בית הספר חשבו כך.
בקשנו מהתלמידים להעריך האם האלימות בבית ספרם בשנה שנערך הסקר גבוהה או נמוכה
מהשנה שלפני כן .חלק נכבד חשב שהמצב דומה לזה שהיה בשנה הקודמת (כ ,)39% -שיעור דומה חשב
שיש פחות או הרבה פחות אלימות (כ ,)37% -וכרבע מהתלמידים חשבו שהאלימות בשנה שבה נערך
הסקר הייתה גבוהה או גבוהה בהרבה מזו שבשנה הקודמת .ההתפלגות דומה למדי לזו שהתקבלה במדגם
הארצי.
תחושת סכנה בבית הספר
הצגנו בפני התלמידים שורה של שאלות הנוגעות לתחושת הסכנה בבית הספר .מצאנו ששיעור
התלמידים המסכימים שעבורם בית הספר הוא מקום מסוכן זהה לזה שממוצע הארצי –  .5.6%לעומת
זאת ,שיעור התלמידים המציינים שהם פוחדים שתלמידים אחרים יפגעו בהם בדרך לבית הספר או בדרך
אליו או שתלמידים יציקו ויאיימו עליהם הוא כארבע אחוז בלבד ,שיעור הנמוך במידה ניכרת מהממוצע
הארצי .כלומר ,תלמידי בית הספר פחות חוששים מתלמידים אחרים שיפגעו בהם או יציקו להם בדרך
לבית הספר ובבית הספר עצמו.
תמיכת מורים ושיתוף תלמידים
שאלנו את התלמידים שורה של שאלות הנוגעות למידה שבה המורים תומכים בהם ומתייחסים
אליהם באופן חיובי .התמונה המתקבלת באשר לתמיכת מורים בתלמידים בבית הספר דומה למדי ברוב
הפריטים לממוצע הארצי .בין הממצאים הבולטים יש למנות את השיעור הנמוך של תלמידים המרגישים
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שהם יכולים לדבר עם מורה כשיש להם בעיות ביחסים עם חברים ( 17.2%לעומת  21.2%בממוצע
הארצי) או כשעצוב להם ורע להם ( 21.4%לעומת  30.1%בממוצע ארצי) .בדומה לממוצע הארצי ,כ –
 79%מסכימים עם ההיגד שהמחנכת שלהם מכבדת אותם ,וכ 63%-מסכימים שלמבוגרים בבית הספר
איכפת מהתלמידים .עם זאת ,רק כ 51% -אומרים שאפשר לבטוח ולסמוך על רוב המורים בבית הספר
(בהשוואה כ –  62%בשאר התיכונים).
התלמידים בבית הספר מרגישים שמשתפים אותם יותר מאשר בבתי ספר מקבילים .כ56% -
מסכימים שהצוות בבית הספר עושה מאמצים לשתף תלמידים בהחלטות חשובות (לעומת כ – 49%
בממוצע הארצי) וכ 74% -חושבים שהתלמידים ממלאים תפקיד חשוב בטיפול בבעיות אלימות בהשוואה
ל 50% -בממוצע הארצי.
הערכת תפקוד המנהל בטיפול באלימות
הצגנו לתלמידים את השאלה כיצד הם מעריכים את הדרך שבה המנהל מתמודד עם אלימות.
מצאנו ש 57.7% -העריכו את רמת התפקוד כטובה ועוד  16.9%העריכו אותה כטובה מאוד לעומת כ-
 11%שהעריכו אותה כלא טובה ועוד כ 14% -שהעריכו את רמת התפקוד של המנהל בטיפול באלימות
כמאוד לא טובה .הערכות התלמידים בבית הספר דומות למדי להערכות שבממוצע הארצי ,עם נטייה
לפחות תלמידים המעריכים את התפקוד כטוב מאוד –  16.9%לעומת  25.5%מהתלמידים בממוצע
הארצי בקרב תלמידי התיכונים בפיקוח הממלכתי .
היבטים שונים של טיפול בנושא האלימות בבית הספר
הצגנו בפני התלמידים מספר שאלות הנוגעות לפעילויות של בית הספר בנושא האלימות,
ולהערכה של התלמידים באשר להתנהגויות של המנהל והמורים בתחום זה .התופעה הבולטת היא שברוב
רובם של הפריטים ההערכות של תלמידי בית הספר דומות לממוצע הארצי או חיוביות יותר ,מלבד הבדל
בולט אחד – רק  47%מהתלמידים אומרים שהמנהל עושה מאמץ רציני למנוע אלימות ולטפל בה
בהשוואה ל 65.1% -בממוצע הארצי .תלמידי בית הספר מסכימים עם ההיגד שכשיש מכות המורים
התורנים מתערבים להפסיק אותם יותר מאשר התלמידים בממוצע הארצי –  65.2%לעומת 52.4%
בממוצע הארצי .הם גם מסכימים באופן משמעותי יותר עם ההיגד שכשמטרידים תלמידים באופן מיני
המורים מתערבים כדי להפסיק זאת ( 79.7%לעומת  60.2%בממוצע ארצי) .בסך הכל ,תלמידי בית
הספר מרגישים שבבית הספר שלהם עושים מספיק כדי למנוע אלימות יותר מאשר תלמידי התיכון
בפיקוח הממלכתי בממוצע הארצי –  71.2%לעומת .58.7%
סיכום
בהשוואה לממוצע הארצי בקרב בתי ספר תיכוניים בפיקוח הממלכתי נוטים התלמידים בבית
הספר לדווח על מעט יותר קורבנות לאלימות .בין הפערים היותר בולטים ניתן לציין את השיעור הגבוה
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יחסית המדווחים על גניבה ,קללות ,סכסוכים על רקע של ריב בין עדות ועל רקע של ריב בין עולים
לוותיקים.
בבית הספר יש הרבה יותר דיווחים מאשר בממוצע הארצי על ניסיונות לנשק בכפייה ועל הפצת
שמועות וכתיבה על קירות של דברים מעליבים מבחינה מינית .בבית הספר יש פחות דיווחים של
תלמידים על ניסיונות 'לשלוח אליהם ידיים' בצורה מינית ללא הסכמה ועל ניסיונות להוריד את בגדיהם
ללא הסכמתם.
בהשוואה לממוצע הארצי ניתן לראות שיש יותר דיווחים בבית הספר על פגיעות פיזיות
בתלמידים מצד הצוות .שיעורי הדיווח בבית הספר על הטרדה מינית מצד הצוות נמוכים מהשיעורים
(הנמוכים לכשעצמם) המדווחים בממוצע הארצי.
באופן כללי רמות הדיווח של התלמידים על התנהגות אלימה שלהם כלפי אחרים הייתה דומה
למדי לדיווחים בבתי ספר מקבילים במדגם הארצי .בין הדיווחים הבולטים ניתן לציין עלבונות וקללות
כלפי אחרים ,איומים ומכות.
מעט מאוד תלמידים בבית הספר דיווחו על היעדרות עקב פחד מאלימות .רוב התלמידים נוטים
לראות את בעיית האלימות בבית הספר כקטנה או בינונית .יש נטייה לתלמידי בית הספר לראות את
הבעיה כגדולה יותר מאשר בממוצע הארצי .חלק נכבד מהתלמידים חושב שרמת האלימות בבית הספר
דומה לזו שבשנה הקודמת או נמוכה ממנה .מצאנו ששיעור התלמידים המסכימים שעבורם בית הספר הוא
מקום מסוכן זהה לזה שממוצע הארצי .לעומת זאת ,תלמידי בית הספר פחות חוששים מתלמידים אחרים
שיפגעו בהם או יציקו להם בדרך לבית הספר ובבית הספר עצמו.
התמונה המתקבלת באשר לתמיכת מורים בתלמידים בבית הספר דומה למדי ברוב הפריטים
לממוצע הארצי .בין הממצאים הבולטים יש למנות את השיעור הנמוך של תלמידים המרגישים שהם
יכולים לדבר עם מורה כשיש להם בעיות ביחסים עם חברים או כשעצוב להם ורע להם .התלמידים בבית
הספר מרגישים שמשתפים אותם יותר מאשר בבתי ספר מקבילים.
הערכות התלמידים בבית הספר את תפקוד המנהל בהתמודדות עם האלימות דומות למדי
להערכות שבממוצע הארצי ,עם נטייה לפחות תלמידים המעריכים את התפקוד כטוב מאוד .התופעה
הבולטת היא שברוב רובם של הפריטים ההערכות של תלמידי בית הספר דומות לממוצע הארצי או
חיוביות יותר ,מלבד הבדל בולט אחד – פחות תלמידים אומרים שהמנהל עושה מאמץ רציני למנוע
אלימות ולטפל בה מאשר בממוצע הארצי.
ממצאי המחקר האיכותני בבית הספר
בית הספר ת .י .הוא בית ספר תיכון עיוני הממוקם בשכונה של תושבים ממעמד סוציו-אקונומי
נמוך .בשנים האחרונות יש ירידה ניכרת במספר התלמידים בבית הספר .בית הספר מתמודד עם סכנת
סגירה המרחפת עליו זמן רב ,עקב שינויים דמוגרפיים בסביבתו.
בית הספר מקבל תלמידים החלשים מבחינה לימודית .התרשמנו שהחזון של בית הספר מתייחס
לשני מוקדים – מציאת מסלול לימודים אישי מיטבי לכל תלמיד כדי שיוכל להגביר את סיכויו לעתיד,
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והדגשה של מתן חינוך ערכי ותרבותי לאזרחות טובה לתלמידים המגיעים לעיתים מרקע משפחתי קשה.
כדי לקדם חזון זה ,בית הספר מפעיל שורה ארוכה של פעילויות לימודיות ולא פורמאליות .לדעת חלק
מהמורים היקף פעילויות אלו אינו מספיק ואינו עונה על הצרכים.
מראיונות עם המורים ניתן לראות שההתמודדות עם האתגר של עבודה עם תלמידים ברמה
לימודית נמוכה ,תחת הסכנה התמידית של סגירה ,היא נושא מרכזי המעסיק את המורים ,לטוב ולרע.
שמענו מורים המרגישים שהאתגרים בפניהם הם עומדים וההצלחות של בית הספר עם ילדים שאחרים
ויתרו עליהם הם מקור מרכזי לשביעות רצון מעבודתם.
"אני מרוצה מכך שאנחנו מתמודדים עם אתגרים שכל האחרים כבר הרימו מהם ידיים.
תראה ,הכי קל להיות בית ספר שמלמד תלמידים מצטיינים .הרבה יותר קשה להיות בית
ספר שדוגל בכך שיש לתת הזדמנות לכל אחד .ההתמודדות שלנו היא קשה והמאמצים הם
אדירים".
"הכי אני מרוצה מזה שבאים אלינו תלמידים שהם בעלי יכולת בינונית ומטה ,ואנחנו
מצליחים ללמד אותם ,אבל יותר מזה אנחנו מצליחים להקנות להם כאן ערכים .. .טוב להם
פה ,ואנחנו מעניקים להם ערכים .זה משהו שאם לא יקבלו אותו כאן– כבר לא יקבלו אותו
בשום מקום" .
"אני מאוד מרוצה מתוצאות שאני רואה אחרי בסך הכל חצי שנת לימודים .בסך הכל עברו
כמה ,חמישה חודשים של לימודים ,וכבר אני מצליח לראות תוצאות ופירות לעבודה שאני
עושה עם השכבה – ואני בהחלט מאוד מרוצה ממה שאני רואה ומזה שזה כל כך זריז".
מורים אחרים לעומת זאת ,חשו שהאתגרים שבית הספר נטל על עצמו והעובדה שרמת
התלמידים נמוכה באופן מיוחד ,מקשים עליהם מאוד .הם ציינו שלתלמידים רבים יש קושי רציני
בחשיבה מופשטת ,כושר הריכוז שלהם נמוך מאוד ,והם נזקקים לריטלין אך הוריהם מתנגדים לתת
להם .מורים אלו מעדיפים גישה חינוכית אחרת .בין היתר מבקשים מורים אלו ליצור קבוצות
מיוחדות לתלמידים מצטיינים ,ולשנות את מדיניות מניעת ההנשרה של בית הספר .חלק ממורים אלו
דרשו יחס נוקשה בהרבה לתלמידים המעורבים בבעיות משמעת והם מתוסכלים מאוד מהגישה של
המנהל הנראית להם רכה וותרנית מדי.
מזווית הראייה של רוב המורים נראה שהאקלים בבית הספר הוא חיובי .רובם הגדול ציינו
את האווירה החיובית בין המורים בינם לבין עצמם ובינם למנהל .מורים ציינו חברות ,תמיכה ,פירגון
ואיכפתיות.
"יש בינינו אווירה חברית טובה מאוד ,שנבנתה בהרבה שנים של עבודה משותפת .אנשים כאן
משתפים פעולה ,אכפתיים ,אחראים .נעים לעבוד איתם ולהיות איתם .אתה לא נשאר לעבוד
הרבה שנים אותם אנשים בגלל שאתה לא נהנה מהם".
"בין המורים יש אקלים ממש מדהים .אני חושב ,שבגלל שהעבודה בבית הספר היא באמת
קשה ודורשת הרבה מאוד נתינה של תשומת לב ,אהבה וכוונה בהתייחסות לתלמידים ,אז
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המורים מאוד עוזרים אחד לשני .זה נכון במיוחד גם ליחסים בין המורים הוותיקים לבין
המורים הצעירים .אין שום מאבקי כוח בין הקבוצות האלה .להפך ,ממש להפך".
"האקלים אצלנו חם ,תרתי משמע .בין המורים הם יחסים חמים ונעימים .המורים נעימים,
עוזרים אחד לשני לעשות את העבודה הלא קלה שלהם… אנחנו כאן זה בשביל זה בעיקר כי
אין מי שיהיה כאן בשבילנו".
"גם היחס של ההנהלה למורים כאן הוא משהו שאני מרוצה ממנו .זהו יחס שאינו מנוכר,
המנהל אינו יושב במגדל השן .הדלת שלו פתוחה ,אפשר להיכנס ולדבר איתו ,ולספר לו גם
דברים אישיים" .
רוב המורים גם חשו שהם מקבלים גיבוי מהמנהל ומהצוות ,ומידה רבה של אוטונומיה .עם
זאת ,היו גם הערות על כך שבמקום שיש עימות בין תלמיד למורה יש נטייה לתמוך בתלמיד ,כחלק
מהרצון לשמור על התלמידים בתוך מסגרת בית הספר .למשל:
"אני לא פונה לבקשת עזרה ,כי אני יודעת שלא יעזרו לי .היועצים והמנהלים תמיד עסוקים
הדברים אחרים ,וגם אם אני כבר פונה – אז אני לא מקבלת תשובה ,אז בשביל מה לפנות.
שומעים את מה שאני אומרת ,וממשיכים הלאה .היה לי איזה סיפור לא מזמן ,שהודעתי
שאם הוא לא יטופל ,אני קמה והולכת ,כי נמאס לי לצאת אפס בגלל ההבלגות ,אז קראו
לתלמיד לשיחה והזמינו את ההורים שלו ,אבל זה באמת היה חד פעמי".
" כשאני רוצה להעניש בחומרה – ואני מדבר על השעיה – אני לא תמיד מקבל גיבוי .זה לא
עניין רק של בית הספר ושל המנהל .לפעמים גם אם ההנהלה רוצה לגבות מורה ,היא לא
יכולה .המדיניות של היום הפכה גם את המנהל לאימפוטנט .העונש הכי חמור שהוא יכול
לתת זה הרחקה לשלושה ימים ,וגם על זה הוא צריך לקבל אישורים מאלוהים ומסגנו".
התיאור של המורים את היחסים בינם לבין התלמידים הוא מורכב יותר .המורים מציינים יחסים
של כבוד הדדי ועבודה משותפת ומכבדת עם חלק מהילדים ,אך מזהים קבוצה אחרת של ילדים שהיחס
שלהם למורה הוא של חוצפה וחוסר משמעת .ניראה למורים שתלמידים אלו מעתיקים את דפוסי היחסים
הבעייתיים שהם רואים בבית ליחסיהם עם המורים .למורים נראה ,שהעובדה ,שיש מדיניות של אפס
הנשרה ,מפחיתה את החשש של התלמידים מתוצאות מעשיהם וגורמת לחלקם להתנהג בחוסר משמעת
בולט .מורים אלו גם מזהים במקביל תגובות של מורים לתלמידים אלו שאינן מכבדות.
" ...אבל יש גם מיעוט בין התלמידים ,שהתחנכו בבית אחרת .הדרך שלהם היא לא תרבותית
ולא מנומסת ולא מכובדת ,והם מתנהגים בצורה חצופה וחסרת כל תרבות – ממש כמו שהם
למדו בבית וממש כמו שהם רואים בבית .מערכת היחסים הזו היא דו-כיוונית .המורים
מתנהגים עם התלמידים באותה דרך שהתלמידים מתנהגים אליהם".
"בין התלמידים למורים היחסים מאוד משתנים .יכולים להיות ימים בהם היחסים טובים
ונעימים ,והכל רגוע  -אבל יש ימים אחרים ומצבים שבהם תלמיד יכול אפילו לקרוא למורה
נאצי או כל מיני כינויי גנאי אחרים – ואז זו פשוט קטסטרופה".

130

דוח מחקר ,אסטור ובנבנישתי' ,בתי ספר לא טיפוסיים'

"היחסים בין המורים והתלמידים קשורים בזה שבית הספר הולך ונעשה יותר ויותר קשה.
האוכלוסייה של התלמידים הופכת ליותר ויותר קשה –והבעיה היא בעיקר עם זה שמגיעים
לכאן תלמידים שלא רוצים אותם בשום מקום אחר .עם תלמידים כאלה העבודה מעשית יותר
קשה ,ואז יש מתח הרבה יותר גדול ,השחיקה רבה יותר מהירה ...זה יוצר לחץ גדול על
המורים ועל התלמידים ,ובעקבות זה יש הרבה יותר ויכוחים והתפרצויות".
בראיונות עם המורים התקבל רושם ברור ,שמספר מורים מדגישים מאוד אוטונומיה
והעצמה של תלמידים במטרה להגביר את חשיבתם העצמאית ,תוך שמירה על כללי ביטוי מקובלים.
לעומתם ,מורים אחרים תופסים התנהגות זו כחוסר משמעת ורואים בגישה החינוכית המאפשרת
סגנון התנהגות זו כאחראית לירידה במשמעת ולפגיעה ביכולת של המורים לתפקד כראוי.
שאלנו את המורים על היחסים בינם לבין ההורים .באופן כללי התמונה שהתקבלה היא שיש
מעט קשר עם ההורים אך היחסים עמם טובים בדרך כלל ,עם מספר קטן של חריגים .המורים ציינו,
שרוב ההורים סומכים עליהם ומאפשרים להם למלא את תפקידם ומגבים אותם כשיש עימות עם
תלמיד .המורים מרגישים שההורים מעריכים את העבודה הרבה שהם משקיעים בילדיהם .עם זאת,
רוב המורים אינם רואים מעורבות של ההורים' --לא בגלל שהם אינם רוצים ,אלא בגלל שאינם
יכולים' .כמו כן ,יש מקרים מסוימים שבהם הורים נותנים גיבוי לילדם גם כשאין הדבר מוצדק.
ראיינו מספר הורים שנבחרו באופן מקרי .לרוב ההורים הייתה השכלה תיכונית והם היו עובדי
עירייה ועצמאיים קטנים .ככל שניתן לקבוע מצבם הכלכלי לא טוב במיוחד .כמעט בכל הראיונות
התרשמנו שההורים מאוד מרוצים מהעבודה של בית הספר עם ילדם .שמענו גם את התחושה הקשה של
הורים שבית הספר סובל מסטיגמה לא מוצדקת עקב מיקומו והחששות שלהם מהאיום על סגירת בית
הספר.
בקרב ההורים שראיינו היו הורים שציינו שהם מאוד מעורבים ואחרים שאמרו שהם מגיעים
לבית הספר לעתים נדירות .מההורים הפעילים יותר התרשמנו ,שהמעורבות בבית הספר היא חלק
מהמעורבות הקהילתית והחברתית שלהם למען השכונה שבה הם גרים ,ובית הספר מעניק להם אפשרות
זאת .גישה זו בלטה בדברי האם שאמרה:
"אני באה לבית הספר די הרבה ,במהלך שנת הלימודים הייתי באה לפחות איזה פעמיים-
שלוש בחודש... .תראה ,אני אישה פעילה .אני מאמינה ,שהמנהיגות צריכה לבוא מכאן,
מהשכונה .אם נחכה שייתנו לנו – אז לא נקבל כלום .אנחנו – התושבים של השכונה –
צריכים להיות אלה שישנו משהו .אנחנו לא צריכים לצפות ,אלא לעשות דברים .זה מה
שאני מאמינה בו ..בית הספר הזה נותן לנו הזדמנות לעשות בדיוק את הדברים האלה .בית
הספר הוא קהילתי ,ונותן הזדמנות לתלמידים ולשכונה להיות בקשר .אני פעילה בכל מיני
עניינים בשכונה ,גם בוועדת החינוך ,ואני מנסה כל הזמן לגייס תלמידים של בית הספר
לפעילויות בשכונה .יש לנו כאן הרבה דברים שעושים במתנ"ס ,הרבה חוגים ,הרבה
פעילויות חברתיות ,ואני מנסה לגייס תלמידים – דרך ההנהלה ,היועצת ,הרכזים של
השכבות ,המחנכים ומועצת התלמידים – לכן אני באה לבית הספר די הרבה" .
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ההורים שאמרו שאינם מעורבים הדגישו שני היבטים – הם עסוקים מאוד בעבודתם בשעות
הבוקר ואינם מוצאים זמן למעורבות והם גם אינם חושבים שיש מקום למעורבות הורים ,ויש לתת לבית
הספר לבצע את תפקידו .מדברי ההורים הפחות מעורבים ניתן לראות שהמסר של בית ספר קהילתי לא
הוטמע בקרב חלק מההורים.
" אני כמעט לא מגיעה לבית הספר ... .היום אני במקרה עובדת אחרי הצהריים .בדרך כלל
פשוט לא יוצא לי לבוא ,כי אני עובדת במשמרות של הבוקר ,ואחרי הצהריים אין עם מי
לדבר .היום היה לי זמן ,אז באתי".
" אני לא באה בכלל לבית הספר .אף פעם .האמת לא יודעת אפילו את השם של המורה של
הבת שלי .היא הולכת לבית ספר ,אני הולכת לעבודה – כל אחד צריך לעשות את העבודה
שלו .אסיפות הורים? לא הייתי ,לא היה לי זמן ,מה יש לבוא ולשמוע עוד פעם מה הם ילמדו
וכמה כסף הם רוצים .שמעתי כבר אלף פעמים .אני – אין לי זמן לדברים האלה ,שיעשו את
מה שהם צריכים ויעזבו אותי בשקט".
" אני לא יודעת על אחרים ,אבל אני יכולה להגיד לך על עצמי – שאני לא מעורבת וגם לא כל כך
רוצה להיות מעורבת .בשביל מה יש מורים בבית הספר? בשביל מה יש מנהל? בשביל שאני
אתערב ואגיד להם מה לעשות? בשביל מה הם למדו? בשביל מה יש להם תפקיד? אני חושבת
שהם עושים את העבודה שלהם ,ואני לא צריכה להתערב להם בעבודה ,וגם לא להגיד להם מה
לעשות" .
" בשביל מה יש בבית הספר מורים? בשביל שילמדו .בשביל מה יש מתנ"ס? בשביל שידאג להם
אחרי הלימודים .אני דואגת לבת שלי עד שהיא הולכת לבית הספר ואחרי שהיא חוזרת מבית
הספר .בין לבין – אני מתעסקת בעניינים שלי .שבית הספר לא יתערב בדברים שלי ,ואני לא
אתערב בעניינים שלו – ככה זה צריך להיות ,לפי דעתי".
יש לציין שגם ההורים המעורבים וגם אלו שאינם מעורבים נשענים במידה רבה על בטחון ואמון
בצוות בית הספר .חלק מההורים מתייחסים בכבוד להשכלה ולמקצועיות של המורים .חלק אחר מדגיש
את ההשקעה הרבה והגישה האוהבת כלפי התלמידים .ההתרשמות מדברי כל ההורים שראיינו היא שיש
להם הערכה גבוהה מאוד ליחס שבית הספר מעניק לילדם.
"[אני הכי מרוצה] מהמורים ,ובמיוחד מהרכז שכבה של הבן שלי .זה צוות עשר ,ממש אין
מילים .אתה לא יודע כמה פעמים הם התקשרו אליי ,וכמה אני מרגיש שאכפת להם מהבן שלי.
לפעמים אני מרגיש שחשוב להם יותר מאשר לו ממה שיקרה איתו .הם דואגים לעתיד שלו
יותר ממנו .הם מעודדים אותו ,דוחפים אותו ,מדברים איתו ,מאמינים בו .לפעמים לי כבר אין
כוח ,אבל הם ממשיכים .לא נגמר להם" .
"אני מאוד מרוצה מהמנהל .יש עם מי לדבר .אני באה אליו עם רעיונות ,אומרת לו :אני
חושבת על פרויקט כזה וכזה וצריכה ככה וככה תלמידים' .הוא אף פעם לא אמר לי לא .תמיד
מקשיב ,תמיד מפעיל .הוא לא מאלה שרק מדברים .אצלו רואים גם עשייה .תראה ,שמעתי על
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בתי ספר אחרים ,שכלח הזמן רק מדברים על כמה שהם עושים .כאן לא מדברים הרבה ,אבל
כל דבר שעושים נעשה מכל הלב ,ואני חושבת שהרבה מזה בזכות המנהל".
"יש כאן צוות חינוכי מ-ד-ה-י-ם .מורים שעושים עבודת קודש ועושים עם הנשמה .יש פה
מורים ותיקים ,עם ניסיון ,שחלק מהם לימד כבר שלושה ילדים מאותה משפחה ,אז הם מכירים
אותם טוב ,והפכו בעצמם לעוד חלק מהמשפחה .אני חושבת שההכרות הזאת נותנת איזה קשר
מיוחד שאין במקומות אחרים .בגלל זה גם שיתוף הפעולה שלנו עם בית הספר כל כך טוב .זה
לא מורים שמסתכלים עלינו מלמעלה עם התארים שלהם .זה מורים משלנו ,שבאים ומכירים
ושומעים ואכפת להם – וכולנו עושים הכל ביחד למען הילדים.
"[אני הכי מרוצה] מזה שיש כאן על מי לסמוך .תשמע ,אני שומעת מאנשים מה קורה בבתי
ספר אחרים ,שכל הזמן ההורים צריכם להתערב שם .אני – מה לעשות – לא מלומדת .אני
יודעת שהבן שלי בידיים טובות ,שיש פה אנשים אחראיים ומקצועיים שלמדו ושיודעים מה
שהם עושים .זה הכי חשוב לי ,שאני לא צריכה כל הזמן לדאוג לשמה שקורה .כאן אני יודעת
שבית הספר עושה את העבודה שלו ,ומזה אני הכי מרוצה" .
"יש כאן אווירה של עבודה עם הנשמה .אתה יודע מה ...לילד שלי היה קשה עם האנגלית ,ואני לא
יכולה לעזור לו ,מה אני אעשה .קראו לי מבית הספר ,ואמרו לי' :תשמעי ,אנחנו נותנים לו מורה
פרטית ,אחת המורות מבית הספר שתשב איתו יום בשבוע אחרי הצהריים עד שהוא יסתדר' .אם
כאלה מורים ,איך יכולות להיות בעיות? הילדים מרגישים את מה שנותנים להם" .
חלק מההורים גם הדגישו את היחס שהם עצמם מקבלים מהמורים .נראה שהורים
אלו רגישים להשכלה המצומצמת שיש להם בהשוואה למורים ומעריכים מאוד את היחס
המקבל של המורים.
" זה לא מורים שמסתכלים עלינו מלמעלה עם התארים שלהם .זה מורים משלנו ,שבאים
ומכירים ושומעים ואכפת להם – וכולנו עושים הכל ביחד למען הילדים" .
"זה גם ביחס לילדים וגם ביחס להורים .תראה ,יש פה הרבה הורים שהם לא משכילים ובאמת
אין להם כלום ,אבל לרגע אחד לא מזלזלים בהם .הכל בשיא העדינות ,עם הרבה כבוד...
וכאשר מתייחסים ככה להורים ,איך לא יהיו פה יחסים נפלאים.
" יש בתי ספר עם מורים מתנשאים ,שחושבים שכולם חייבים להם משהו ,ושהם עושים טובה
שהם מלמדים משהו .כאן זה ממש לא ככה".
בתצפיות שלנו במהלך יום הורים התרשמנו מהדרך המכבדת והמשתפת שבה מורים דיברו
עם הורים .נראה היה שמורים עשו מאמצים רבים להפוך את ההורים לשותפים בניסיון לקדם את
החוויה הלימודית של ילדיהם .הם הסבירו את הכללים ,ומסרו מידע להורים על ההתנהגות
וההתקדמות הלימודית של ילדם .באינטראקציות שבהם צפינו נראה היה שההורים שהגיעו למפגשים
עם המורים שיתפו פעולה עם המורים בניסיון לשכנע את ילדם בחשיבות הלימודים .בחלק ניכר
מהפגישות שבהם צפינו ניתן היה להתרשם שההורים התקשו להפעיל סמכותם כלפי ילדם ורצו
להיעזר במורים ,כי הרגישו שאין להם שליטה על התנהגותו של ילדם.
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בחלק מהתצפיות במהלך יום ההורים גם נחשפנו למצבים שבהם תלמידים התקדמו מאוד
בלימודיהם ,לעתים באופן שהפתיע אף את הוריהם .באינטראקציות אלו ניתן היה לראות את
המעורבות הרגשית של המורים בהצלחת התלמידים ,בחיזוקים הרבים שנתנו לתלמידים ולהוריהם,
ובהכרת התודה של ההורים .אחד ההורים הודה שהוא שמע דברים קשים על בית הספר והעביר את
בנו לבית הספר בלב כבד ובלית ברירה ,אך למד שבית הספר עשה נפלאות עם ילדו.
מהראיונות עם ההורים נראה שהם חושבים שהיחסים בין מורים לתלמידים בבית הספר הם
טובים ושהאווירה בבית הספר רגועה ולא אלימה .הם התבססו על הביקורים שלהם בבית הספר שבהם
לא ראו השתוללות או מעשי אלימות ,וגם ראו מורים ותלמידים ביחסים קרובים .כמו כן ,חלק מההורים
ציין שהילדים שלהם אינם מתלוננים ,וזה בעיניהם סימן לכך שהמצב תקין.
"נראה לי שהיחסים טובים ,לא נראה לי שיש בעיות .אני באה לפה היום ,ונראה לי שיש
אווירה טובה .אני לא שומעת צעקות של מורים ,להפך – זה נראה כאילו הם מסתחבקים
איתם .מורים מדברים עם הילדים ,זה לא שיש איזה דיסטנס .זה נראה לי מאוד יפה ,זה לא
כמו פעם שמורה היה כמו אלוהים וילדים וגם הורים פחדו להתקרב .זה נראה הרבה יותר
קרוב ומשפחתי .גם היחסים בין הילדים נראים בסדר .יושבים ,מדברים ,לא נראה שיש צעקות
או מכות או כל מיני עניינים ביניהם".
" [אלימות?] בשום פנים ואופן .זה בית ספר טוב ויש בו ילדים טובים .תראה איך הם יושבים
בחוץ על הספסלים בשמש .למה שתהיה בעיה של אלימות ,בגלל שבית הספר נמצא בשכונה?
"
"אני לא יודעת [אם יש אלימות] ,אבל לא נראה שצריכה להיות .תראה כמה נעים פה ,איזו
שלווה יש בין הילדים ,איך התלמידים והמורים מדברים בשקט אחד עם השני .אני לא חושבת
שבמקום כזה יכולה להיות אלימות" .
"שום דבר .אין כאן אלימות .ראית פעם את החצר והמסדרונות בהפסקה? ראית איך הם
יושבים שם? זה פשוט תענוג .שום עניינים .למה? אני לא מבינה למה בכלל צריך אלימות .יש
שם יחסים כל כך טובים ,ואין מתח ועצבים – אז למה שיהיה אלימות" .
"אני שומעת הרבה על זה שהם קודם כל מבררים ,ולא נותנים לדברים להתבשל .הכל נפתח
בפני המורים והרכזים .שום דבר לא נשאר בבטן .אחרי זה הסבירו לנו תמיד שהם לא מקבלים
שום עניינים של אלימות .הם הזהירו אותנו שנדע – אלימות זה השעיה ,אפילו לשלושה ימים,
ושנדע את זה מראש .אני מאוד מקבלת את המדיניות הזאת .ככה צריך להיות .שילדים יידעו,
שמי שעושה – חוטף" .
"לא יודעת ,לא נראה לי [שיש אלימות] .אני מסתכלת על הבת שלי עם החברות שלה ,ולא
נראה לי שהיא מסתובבת עם ילדים אלימים .הם נראים לי ילדים טובים ,שקטים כאלה" .
ההתרשמות הכללית מהתצפיות שלנו היא שבית הספר גדול מאוד ואינו מטופח במיוחד.
אמנם ,לא נראו תופעות רבות של ונדליזם ,אך לא היו קישוטים רבים ,התלמידים לכלכלו את

134

דוח מחקר ,אסטור ובנבנישתי' ,בתי ספר לא טיפוסיים'

הריצפה וירקו באופן די תכוף ,והחצר מלאה בבדלי סיגריות .השירותים היו נקיים למדי ,אם כי גם
שם התלמידים זרקו ניירות ופסולת על הריצפה.
בתצפיות שערכנו במהלך השיעורים התרשמנו שיחסית למספר בתי ספר אחרים בהם צפינו,
השיעורים התנהלו בשקט יחסי .בדרך כלל לא שמענו צעקות רמות ממורים .אחד המקרים הבודדים
שבהם ראינו עימות קולני עם מורה ,המדובר היה במורה של פעילות לא פורמאלית ,וניכר היה
שיחסיו עם הכיתה היו מעורערים .לא הייתה תנועה רבה במסדרונות במהלך השיעורים .מעט
תלמידים יצאו מהכיתות במהלך השיעורים ,בדרך כלל לכיוון השירותים ,וגם הם חזרו במהירות,
ולא התקבצו לחבורות או גרמו לרעש במסדרונות .עם זאת ,במקרים לא מועטים נראה היה
שהתלמידים הלכו באיטיות לכיוון הכיתה בתחילת השיעורים והגיעו באיחור ניכר לשיעורים ,בעיקר
בתחילת היום .במקרים שבהם המנהל או מורה ראו תלמיד יושב במסדרון במהלך שיעור הם לא
התעלמו מכך ,שאלו את התלמיד למעשיו וכיוונו אותו להיכנס לשיעור .יש לציין ,שגם מורים
שתלמידים אלו אינם בכיתתם ראו לנכון להתייחס לתלמידים ולהגיב אליהם.
בתצפיות ראינו מידה רבה של מגע גופני בין תלמידים ומשחקי אלימות (כגון 'פיגוזים').
הצ'פחות ,הדחיפות והמכות נראו בדרך כלל כחלק מאינטראקציה ידידותית ולא נבעו בדרך כלל
מקונפליקט בינאישי .ראינו מקרים רבים של מכות ובעיטות שהיוו חלק ממשחק .במקרים מסוימים
המכה הייתה חזקה ממה שהתלמידים ציפו והם כעסו על כך ,אך לא ראינו תגרות שהתפתחו בדרך זו.
התחושה הכללית הייתה של יחסים חבריים בין התלמידים ,ולא הייתה הרגשה מאיימת של אלימות
העומדת להתפרץ .בתצפיות בחצר התרשמנו ממידה רבה מאוד של קללות ושימוש במילות גסות
כחלק מהשיח היום יומי .חלק מהגסויות הופנו גם לתלמידות בחצר.
בקבוצות מיקוד עם התלמידים ביקשנו שיתארו את אירועי האלימות הרציניים שהתרחשו בבית
הספר .חלק ניכר מהתלמידים סיפרו על האירוע שבו שוטרים נכנסו לבית הספר והתפתחה תגרה עקב
האלימות שהפגינו לדעת התלמידים והמורים כלפי השרת שהוא עובד זר .חלק אחר תיאר אירועים
חריגים שבהם תלמיד היכה מורה:
"לפני כמה זמן היה מקרה שילד מכיתה י"א אחרת – לא שלי – הרביץ למורה שלו בהפסקה בסוף
השיעור .הבנתי שהמורה העיר לו בכיתה בשיעור על זה שהוא מדבר יותר מדי או משהו כזה,
והתלמיד חטף עליו עצבים ,ואז כשהשיעור נגמר ,התלמיד תפס את המורה במסדרון ,ונתן לו כאפה
מהעצבים .המורים שיצאו באותו זמן מהכיתות האחרות ,היו לגמרי המומים .הם ממש לא ידעו מה
מה לעשות ,וגם התלמידים היו די בשוק .זה לא משהו נורמלי לראות תלמיד מוריד כאפות למורה,
אבל בסוף כמה תלמידים ועוד איזה מורה השתלטו עליו .אני יודעת שהעיפו את הילד הזה מבית
הספר ,וגם המורה חטף ממנו את המכות הגיש נגדו תלונה במשטרה".
אירוע חריג נוסף התרחש לפני שנה או שנתיים ובו התקוטטו שני תלמידים ודקרו זה את זה
בסכינים .שאר האירועים שציינו התלמידים היו קטטות בין תלמידים על רקע של מריבה אישית (ולא בין
קבוצות או שכבות) שהתקיימו בהפסקות והתבטאו בהחלפת מהלומות עד כדי זוב דם .למשל:
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"היה לפני כמה ימים מקרה של שני תלמידים שהתקוטטו .אחד מהם קילל את השני בצחוק ,ואז
השני התנפל עליו במכות ,ושניהם התחילו ללכת מכות .בסוף התחיל לרדת לאחד מהם דם מהאף,
וגם השני קצת נפצע ,וירד לו דם מהשפתיים".
"חבר שלי מהכיתה קיבל פה סטירה מילד אחד בכיתה יו"ד ,כי הם רבו על משהו ...אני כבר לא
זוכר מה ,אבל הם התווכחו בהפסקה במסדרון על משהו ,ואז הם התחילו לקלל ,ואז הילד ההוא
הוריד לחבר שלי סטירה על הפנים .חבר שלי תפס אותו מאחורה ביד ,וסובב לו אותה – ואז הם
התחילו מכות במסדרון ,וכל השכבה שלנו עמדה מסביב ,אבל אז כמה ילדים מהכיתה וגם המורים
שעברו שם הפרידו ביניהם".
"היו שני ילדים שרבו ...וזהו .אחד התחיל עם השני בהפסקה וקילל אותו ,וקילל את אימא
שלו ,כי הוא אמר שהוא בן זונה ,וזה פגע לו בכבוד ,אז הוא אמר לו שהוא יצור .אחרי זה
השני הוריד לראשון כאפה ,והם התחילו מכות .אלה היו ילדים מהשכבה ,וזה היה בהפסקה
הגדולה .המורים פחדו להתערב ,כי הילדים קרעו אחד את השני במכות ,ואז מישהו רץ וקרא
למנהל והוא הפריד ביניהם ולקח אותם לחדר שלו" .
בקבוצות המיקוד שאלנו את התלמידים לגבי המידה שהם מרגישים בטוחים בבית הספר ומה
הם המקומות שהם יותר או פחות נעימים ובטוחים עבורם .חלק ניכר מהתלמידים אמר שעבורו כל
בית הספר הוא מקום בטוח ,ואין בו מקומות שהם פחות בטוחים .כשאחת התלמידות התבקשה לסמן
את המקומות הבטוחים בבית הספר היא אמרה:
"אני מרגישה בטוחה בכל המקומות בית הספר ,אז צבעתי עם העט את כל המפה .אני לא
מרגישה שיש פה מקומות מסוכנים .אין כאן כאלה מקומות בכלל ,וזה בגלל שאין בבית הספר
שלנו אלימות .זה בית ספר לא אלים".
ותלמידים אחרים הוסיפו:
"בכל בית הספר אני מרגיש ביטחון ,איזה מין שאלה זאת בכלל ...למה שאני אפחד בבית
הספר שלי ...יש פה את המורים שלי ,ואת רכז השכבה ,ואת רונית ,ואת המנהל ...אז למה
שיהיה לי פה מסוכן ...חוץ מזה כולם פה חברים שלי ...אז איך זה שאני אפחד ...אני לא מבין
איפה אני צריך לסמן אם כל בית הספר זה מקום בטוח בשבילי .אין כאן שום מקום שאני
חושב שהוא מסוכן או לא נעים."...
"אני מרגיש בטוח בכל המקומות בבית הספר ,כי אין לי פה סיבה לפחד משום דבר .יש גדר,
אז אף מחבל לא נכנס ,ולא יכולים לעשות לי כלום ,וגם כולם פה בבית הספר חברים שלי,
ואני מכיר את כולם גם מהשכונה ,אז מה יש לי לפחד?".
"האמת? אני סימנתי את כל בית הספר [כבטוח] ,כי אני חושבת שכל המקומות פה בטוחים.
אני לא מרגישה שיש כאן איזה מקום יותר מסוכן ,או שלא נעים לי להיות בו".
"אני מרגישה פה בטוחה בכל שעה .אין פה זמן מסוכן ,כי בשיעורים כולם בכיתה ,ושמה יש
מורה ,וגם בהפסקות לא מסוכן פה כי כולם עם החברים שלהם בסבבה ,אז למה שמישהו
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בכלל ירגיש שמסוכן .אצלנו בבית הספר כולם מכירים את כולם וגם את האחים שלהם ,אז
למה בכלל שנפחד להיות בבית הנספר .אני תמיד מכירה מישהו".
"אני מרגיש בטוח בכל בית הספר .בחייך ,אני פה בכיתה י"ב ...אז איתי שמישהו יתעסק ,אני
שולט פה בעניינים ,מכיר את כולם כבר מהגן ,מי יכול עליי פה? אין כאן שום מקום שהוא
מסוכן או לא בטוח בשבילי ...זה באופן כללי בית ספר מאוד לא מסוכן".
רק תלמיד אחר התבטא באופן שונה מאוד:
"המקומות היחידים שבטוחים בבית הספר הזה זה החדר של המנהל והחדר של רכז השכבה.
בכל שאר בית הספר תמיד מישהו יכול התעסק איתך ,או לקחת ממך משהו .בחדר של המנהל
ושל הרכז ,אני מרגיש הכי בטוח ,כי כשהם בשטח אז אף אחד לא יעשה לך שום דבר ,ואז אין
סכנה".
לגבי מקומות שהם מסוכנים יותר או פחות ,היה ברור מדברי התלמידים שהם מרגישים
שבמקום שבו יש מורים ,כמו בכיתה ,הם מוגנים יותר מאשר בהפסקות .המקום שאותו ציינו מספר
תלמידים כפחות בטוח הוא השירותים .התלמידים מדווחים על שמועות הנוגעות להטרדה מינית וגם
מציינים שהמורים לא יודעים מה מתרחש שם.
שאלנו האם יש תלמידים שבית הספר הוא מסוכן יותר עבורם .חלק מהתלמידים לא הכירו
תלמידים כאלה ,אך חלק אחר זיהה באופן ברור תלמידים שהם באופן שיטתי מושא לאלימות .לפחות
לפי דברי התלמידים ,חלק מהסיבות קשורות למוצא:
"לתלמידים האשכנזים יותר מסוכן כאן ...כי הם סתם יצורים כאלה ...פה זה בית ספר
שהמרוקאים והכורדים שולטים פה ,ואז לאשכנזים החננות האלה אין פה מה לעשות ,אז כולם
קורעים אותם ,כי הם כאלה מין יצורים לבנים חלשלושים כאלה."...
"האשכנזים זה התלמידים הכי מסכנים פה .אין פה הרבה אשכנזים,ף אז אלה שכבר יש – כל
הזמן חוטפים ,אם יש אחד שנראה אשכנזי – חבל לו על הזמן :מתלבשים עליו ,יורדים עליו,
מציקים לו ,מביאים לו מכות ,חבל לך על הזמן".
"יש גם את הלפלפים האשכנזים ,שאלה ילדים שהם לא כמו כולם .הם לא מרוקאים ,אז אנחנו
מראים להם מה זה מרוקאים וקורעים אותם במכות לפעמים".
תלמיד אחר זיהה קבוצה נוספת ,פחות מוגדרת ,אך כנראה קשורה לחולשה פיזית:
"יש פה כמה לפלפים שלהם יותר מסוכן בבית הספר ...הם יצורים כאלה ...מעוותים ,מוזרים,
אתה יודע איך הם נראים ...מין חננות כאלה ...מכוערים ...אז כולם כל הזמן מציקים להם
ויורדים עליהם ...אלה סתם מסכנים ...כל הזמן חוטפים".
"התלמידים החלשים הם אלה שיותר מסוכן להם פה ...לא חלשים בלימודים ,אני מתכוון ,אלא
חלשים ככה שאין להם כוח ...נו ,אתה יודע ,לפלפים כאלה .בגלל שהם כאלה חלשים אז
מציקים להם כל הזמן ...יורדים עליהם ומציקים להם ...הם כאלה מין יצורים שכל הזמן
מציקים להם".
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"יש אולי כמה תלמידים שמנצלים אותם ,ואז אלה תלמידים שפחות נעים להם פה ,אבל
תלמידים שהם כאלה מין פראיירים שנותנים שינצלו אותם .הם חושבים שאם הם כל הזמן יתנו
דברים לאחרים ,אז יהיו חברים שלהם ואפיל ויאהבו אותם ,אבל זה ממש לא ככה .סתם
מנצלים אותם ,ואחרי זה בגלל שהם כאלה אפסים ,אז גם נטפלים אליהם ומציקים להם".
כמו כן ,תלמידים אחד הזכירו תלמידים המלשינים למשטרה ולכן נמצאים בסכנה ,ותלמידים
אחרים הנמצאים בסכסוך והחוששים מתגובה אלימה.
כאמור ,רוב התלמידים שהשתתפו בקבוצות המיקוד אמרו שהם מרגישים בטוחים בבית
הספר .אחת הסיבות לכך עשויה להיות ההשגחה העקבית והמקיפה של מורים בכל רחבי בית
הספר ואופי הטיפול שלהם באירועי אלימות .רוב רובם של התלמידים אמרו שהמורים משגיחים
כדי למנוע אלימות ומגיבים באופן מיידי.
"יש השגחה כל הזמן בבית הספר .רואים את המורים כל הזמן בהפסקות ,ותמיד יש מישהו
שעובר ,ואז אם צריך אפשר לפנות אליו ,גם אם זה לא המורה שלי .יש גם את הרכז של
השכבה שהוא גם כן אחראי וגם איתו אפשר לדבר".
"יש השגחה של המורים בכל הבית ספר ,בכל מקום איפה שאתה לא מסתכל אתה רואה
מישהו .רכז השכבה כל הזמן בבית הספר ,וכל הזמן רואים אותו מסתובב במסדרון של
השכבה ,ויש גם מורים בהפסקות גם במסדרונות וגם בחצר".
"בכל המסדרונות של השכבות יש תורנות של המורים .הם נמצאים שמה בהפסקה ,ושותים
קפה ,וגם מסתכלים מה התלמידים עושים .לפעמים הם מדברים עם התלמידים ,ואז הם לא
רואים אם קורה משהו ,אבל בעיקרון ,אם יש משהו ,אז התלמידים פונים אליהם והם
מתערבים".
"יש תורנות של המורים גם בחצר וגם במסדרונות איפה שהשכבות .רואים אותם במיוחד
בהפסקה הגדולה ,אבל לפעמים גם בהפסקות היותר קטנות .גם הרכזים של השכבות
מסתובבים יותר ,ורואים אותם בעיקר גם במהלך השיעורים ,ואז אם מישהו מסתובב בלי סיבה
בחוץ אז הם שואלים אותו למה".
"יש השגחה של המורים במסדרונות של השכבה .רכז השכבה נמצא שם די הרבה ,וגם יש
תורנות של מורים שעומדים שם ומסתכלים .פעם אפילו שמעתי שצועקים על איזה מורה למה
היא לא יוצאת לתורנות ,והיא אמרה שיתנו לה לקחת קפה והיא יוצאת".
לעומת תיאורים אלו המשקפים את הדיווחים של רוב התלמידים שהשתתפו בקבוצות ,היו
גם תלמידים שהציגו תמונה פחות חיובית:
"אני לא יודע איפה יש תורנות של מורים .אני רואה אותם בהפסקה רצים לחדר המורים
וסוגרים שם את הדלת ,ולא רואים אותם עד השיעור הבא ...לא יודע איפה הם תורנים.
"השגחה של המורים יש ...בחדר מורים .זה המקום שהכי משגיחים עליו בבית הספר.
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הספרות המקצועית בתחום מדגישה את החשיבות הרבה של נוכחות והשגחה של מורים ושל
תגובות ברורות וחד משמעיות ,המשותפות לכל הצוות .מדיווחי רוב התלמידים מתקבל הרושם שהם
חשים שאמנם ,יש מדיניות ברורה נגד אלימות ,שיש השגחה מתמדת ושהמורים מגיבים ,בעיקר
על ידי הפנייה למי שאחראים לנושא המשמעת וההתמודדות עם אלימות בבית הספר .אין ספק
שבכך בית הספר מונע רמה גבוהה יותר של אלימות.
"אם יש אלימות ,אז המורים מתייחסים בחומרה .הם מבררים עם התלמידים מה קרה ,ולפעמים
מעבירים את זה גם להורים .הם נותנים עונשים בבית ספר ,וגם שולחים לפעמים ילדים הביתה
להשעיה ,ולא תמיד זה מוצדק".
"המורים פה לא בעד אלימות ,אז אם יש מישהו אלים ,אז מענישים אותו .שולחים אותו לחדר
של ( Xהאחראית על המשמעת) ,והיא עושה איתו בירור ,ולרוב משעים אותו מבית הספר
לאיזה כמה ימים".
"אם יש אירוע של אלימות ,אז המורים לא מתעסקים איתנו כי הם מפחדים לחטוף ,ואז הם
קוראים לרכז השכבה או למנהל .אלה באים ,ורק הם מפרידים אם יש מכות .אחרי זה הם
משעים את כל מי שהולך מכות".
תלמידים אחרים אומרים:
"אם יש אלימות ,אז מורים לא מפחדים ,והם מפרידים .הם לא עומדים ככה מהצד או
מתעלמים .כבר היו מורים שיצא להם לחטוף איזה מכה כשהפרידו בין ילדים שהלכו מכות.
אחרי זה שולחים ל ,Xוהיא כבר מענישה את הילדים האלימים ,בדרך כלל משעים אותם לכמה
ימים".
"אם יש אלימות ,אז המורים מנסים להפריד ,והם גם מענישים את התלמידים האלימים,
ומשעים אותם מבית הספר ,לפעמים אפילו לכמה ימים".
גם כאן יש מספר קטן של תלמידים (שהתרשמנו שהם עצמם מעורבים באירועי אלימות),
שההערכה שלהם את התגובה של המורים היא פחות חיובית:
"יש השגחה של המורים רק לפעמים .אם יש ,אז זה בחוץ ובמסדרונות של השכבות ,אבל
אנחנו מצפצפים עליהם ...טוב ,אז הם מעירים ,אז מה? מי בכלל שם עליהם .ברגע שהם
מסתובבים ,אז אנחנו עושים עוד פעם מה שאנחנו רוצים ,ואף אחד לא שם עליהם בכלל".
"אם יש איזה אירוע של אלימות ,אז המורים מנסים בעיקר להעלים עין .אם לא קורה שום
דבר רציני עם דם ,אז המורים מרגיעים את העניין ,ועוברים הלאה ,משתדלים לא לעשות מזה
עניין יותר מדי גדול ...להעביר את זה ..להחליק".
ולעומתם –
"בכלל ,על כל מקרה של אלימות מגיבים פה .פעם היו יותר מעלימים עין .עכשיו זה לא ככה.
כל הזמן שומעים על כאלה שבגלל שהם היו אלימים ,אז השעו אותם ,ולפעמים גם מעיפים
תלמידים שהיו אלימים מבית הספר בכלל".
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"בית הספר מטפל בדברים בשיא הרצינות ,ותמיד עושה מה שצריך – ולא מחליק דברים".
יש לציין שמספר תלמידים התייחסו באופן ספציפי לתגובות של המורה האחראית על
המשמעת .חלקם הגדול תיאר את תגובותיה הקשות במונחים דרמטיים – "בולעת אותו"" ...בדוגרי,
זה המקום הכי מפחיד בבית הספר ,למה כשזאתי צועקת עליך ,חבל לך על הזמן" "..היא שותלת
אותך עם הצעקות שלה" .התרשמנו שתגובות אלו הביעו הערכה ועמדה חיובית כלפי התנהגות
מחמירה זו .גם מורים שהתייחסו להתנהגותה הביעו הערכה גדולה ליכולת שלה למלא את תפקידה
בדרך המשלבת תקיפות ואהבה לתלמידים.
בתצפיות שלנו ראינו שחלק מהמורים העדיפו לא להגיב על 'משחקי אלימות' או על שפה
גסה שהופנתה לתלמידים אחרים .עם זאת ,ראינו פעמים רבות מורים המתייחסים לאירועים
שהתרחשו בסביבתם .כמו כן התרשמנו מרמת הניטור הגבוהה וההתייחסות בכל האמור לאיחורים
וחיסורים .בחלק מבתי הספר שבהם צפינו המורים ויתרו על ההתייחסות לאיחורים וחיסורים ,אך
בבית הספר הזה התרשמנו שמורים ,והאחראית על המשמעת בעיקר ,ידעו על התנהגותם של
תלמידים והגיבו בקפדנות ובהתייחסות אישית.
מכל התצפיות והראיונות שלנו למדנו שצוות בית הספר עומד לפני משימות קשות בניסיונות שלו
לקדם תלמידים ,שבבתי ספר אחרים ויתרו עליהם .יש מקום לבחון את האפשרות לסייע לבית הספר
במשימה הטיפולית-חברתית שלקח על עצמו על ידי תגבור של הכוחות הטיפוליים בית הספר .נראה
שיש מקום לתגבור של מורים העוסקים בהוראה מקדמת ,עובדים סוציאלים ופסיכולוגים .שילוב של
השקעה חינוכית אינטנסיבית עם עבודה טיפולית עם תלמידים ומשפחות הנזקקים להתייחסות מיוחדת
עשויים לסייע לצוות להמשיך ולעמוד בנטל הכבד שלקח על עצמו.
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בית הספר ת .ד – .תיכון יהודי דתי ,אלימות גבוהה באופן לא טיפוסי
בית הספר הוקם בסוף שנות השמונים כבי"ס שמונה שנתי בו חט"ב ,חטיבה עליונה ומכללה לטכנאים
והנדסאים (י"ג-י"ד) .החל מאמצע שנות התשעים החלו לימודים גם לקראת תואר טכנאי בכיתה י"ג,
מתוכננת להיפתח גם כיתה י"ד לקראת לימודים לתואר הנדסאי .בביה"ס כ 500 -תלמידים בשמונה
כיתות ,בכל שכבה  2-3כיתות וכ 20-30 -תלמידים בכיתה .בביה"ס כארבעים מורים ,צוות בית הספר
כולל גם שתי יועצות ,רב ,מנהל חט"ב ורכז לימודי המכללה.
בית הספר ממוקם בשכונת עוני באחת הערים בארץ .ורוב האוכלוסייה בשכונה זו הוא ממוצא מזרחי.
תלמידי בית הספר מגיעים אליו מבתי ספר דתיים בעיר ,ובין היתר גם משכונות המרוחקות מבית הספר
ומיישובי הלוויין שמחוץ לעיר .תלמידי בית הספר מוגדרים כבעלי רמה לימודית בינונית ומעלה ,ולצורך
קליטתם בו הם נדרשים לעמוד בבחינות מיון אודות כושר מילולי ,כושר מספרי ,כושר צורני ויכולת
ריכוז .מצבם הכלכלי וריקעם המשפחתי נמצאים בשונות גדולה .אוכלוסיית התלמידים מזרחית ברובה,
ובעלי רקע מסורתי – אם כי אינם דתיים מחמירים .התנהגות וקיום אורח חיים על פי התורה והמצוות
מוגדרים כתנאי קבלה לבית הספר .מנהל בית הספר מנהל את ביה"ס מאז ייסודו.

דוח על סקר כמותי בקרב התלמידים
במסגרת הסקר חולקו שאלונים לשתי כיתות בכל אחת משלוש השכבות בחטיבה העליונה.
בסקר השתתפו  180תלמידים.
בדוח זה אנו מציגים את הממצאים שעלו בסקר .כמו כן ,אנו משווים את הממצאים שהתקבלו
בבית הספר לממצאים שהתקבלו בתיכונים ממלכתיים-דתיים לבנים שהשתתפו בסקר הארצי בשנת
תשס"ב (בכל מקום שנציין ממוצע ארצי הכוונה תהייה לקבוצת בתי ספר זו) .חשוב להדגיש שהסקר
משקף את זווית הראיה של התלמידים ולא את מה שהצוות בבית הספר חושב ולא את ממצאי התצפיות,
הראיונות ועבודת השדה שנערכו בבית הספר .כמו כן ,המדגם הקטן יחסית של הסקר בבית הספר מחייב
זהירות בפירוש הממצאים.
קורבנות לאלימות תלמידים
שאלנו תלמידים האם הם היו קורבן לפגיעה מצד תלמידים אחרים במהלך החודש האחרון.
מהממצאים ניתן לראות ששיעור נכבד של תלמידים מדווחים שקיללו אותם (כ ,)87% -והעליבו או
השפילו אותם במילים (כ –  ,)66%ותפסו ודחפו אותם בכוונה –  .60%יש לציין את השיעור הגבוה
מאוד של תלמידים המדווחים שראו תלמיד אחר בבית הספר עם סכין ( .)75%עם זאת ,שיעור קטן
בהרבה (אם כי לא מבוטל) מדווח שהשתמשו בסכין כדי לאיים עליהם (כ ,)10.5% -או שחתכו אותם
בסכין (כ – .)7.4%
כשליש מהתלמידים מדווחים שקיבלו בעיטה או אגרוף מתלמיד אחר ,כ –  28%שתלמיד
השתמש באבן או בחפץ אחר כדי לפגוע בהם ,וכרבע מדווחים שאיימו עליהם בבית הספר .כמחצית
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מהתלמידים אמרו שתלמידים אחרים גנבו להם דברים אישיים או ציוד .שיעור התלמידים המעורבים
באלימות קשה אינו כה גבוה ,אך אינו מבוטל – כ 13% -אמרו שתלמיד סחט מהם באיומים כסף ,אוכל או
דברי ערך ,כ 8% -אמרו שספגו מכות ונזקקו לכן לטיפול של אחות או רופא וכ 4% -שנתנו להם 'מכות
רצח'.
בהשוואה לשאר בתי ספר תיכוניים לבנים בפיקוח הממלכתי דתי שהשתתפו בסקר הארצי נראה,
שתלמידי בית הספר מדווחים על קורבנות לאלימות שהיא באופן עקבי גבוהה יותר מהממוצע .בין
ההבדלים הבולטים ניתן לציין את שיעור המדווחים שראו תלמיד עם סכין ( 75%לעומת כ40% -
בממוצע) ,שתפסו ודחפו אותם בכוונה ( 60%לעומת  40%בממוצע ארצי בתיכונים לבנים בממלכתי-
דתי) ,שגנבו להם דברים אישיים או ציוד ( 51%לעומת  33.5%בממוצע הארצי) ,שקיללו אותם (87%
לעומת  ,)65%ושאיימו עליהם בדרך לבית הספר או חזרה מבית הספר – כ 17% -בבית הספר בהשוואה
ל 6% -בממוצע הארצי.
הטרדה מינית
שאלנו את התלמידים לגבי מספר התנהגויות שמקובל לראות כהתנהגויות של הטרדה מינית.
חשוב לציין ,שחלק מהתלמידים דיווחו על התנהגויות שהם לא התכוונו שיהוו הטרדה מינית ואין לראות
בדיווחים סימן בהכרח להתנהגויות הומוסקסואליות .במקרים רבים מדובר על התנהגויות הנעשות כחלק
ממשחק ,הטרדה והצקה וכדומה .למרות זאת ,אנו חושבים שיש מקום לזהות דפוסי התנהגות אלו,
שהקורבנות שלהם עשויים להרגיש אותם כהטרדה מינית.
שיעורי הדיווח בתחום זה לא הגיעו לשמונה אחוז .הדיווחים הבולטים ביותר היו על כך שתלמיד
אחר ניסה לנשק גם כשלא רצו בכך –  7.4%ושניסו 'לשלוח אליהם ידיים' (באופן מיני) – .4.7%
בהשוואה לתלמידי בתי הספר התיכוניים של בנים בפיקוח הממלכתי-דתי התמונה היא מעורבת .ברוב
הפריטים השיעור בבית הספר הוא נמוך מהממוצע (למשל 3.7% ,אמרו שהציצו להם בשירותים או
במלתחות בהשוואה ל –  6.6%בממוצע הארצי) .רק הדיווחים על ניסיונות לנשק ועל הפעלת לחץ חברתי
(אך כאן מדובר בשיעור קטן ביותר שיש להתייחס אליו בזהירות ייתרה עקב גודל המדגם) היו גבוהים
יותר בבית הספר.
פגיעות צוות בתלמידים
שאלנו את התלמידים האם מישהו מחברי הצוות (מורים ,מנהל ,אנשי אחזקה וכד') פגע בהם
בחודש האחרון .מדיווחי התלמידים מתקבלת התמונה הבאה –הדיווחים הגבוהים יותר מתייחסים לפגיעה
מילולית-רגשית ,והדיווחים הפחות שכיחים הם על פגיעות פיזיות .כ 17% -מדווחים שאיש צוות לעג
להם ,העליב אותם או השפיל אותם במילים ו 14% -שאיש צוות קרא להם בשמות 'לא יפים' .הפגיעה
הפיזית הבולטת יותר היא תפיסה ודחיפה בכוונה –  .8.4%הדיווחים על פגיעות צוות בתלמידים בבית
הספר הן באופן עקבי הרבה פחות שכיחות מאשר בבתי ספר תיכוניים אחרים לבנים בפיקוח הממלכתי-
דתי .למשל 4.2% ,מדווחים על קבלת סטירה בהשוואה ל 7.3% -בממוצע 6.3% ,על צביטה (לעומת
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 10.1%בממוצע ארצי) ,ו 1.6% -מדווחים על כך שאיש צוות עלב במשפחתם בהשוואה ל6.4% -
בממוצע הארצי בקרב תלמידי בתי ספר תיכוניים לבנים בפיקוח הממלכתי דתי.
פגיעות התלמידים בתלמידים אחרים
שאלנו את התלמידים בבית הספר על פגיעות אלימות שהם ביצעו כלפי אחרים .באופן כללי
רמות הדיווח של התלמידים על התנהגות אלימה שלהם כלפי אחרים הייתה גבוהה באופו עקבי ומשמעותי
מהדיווחים בבתי ספר מקבילים במדגם הארצי .בין הדיווחים הבולטים ניתן לציין עלבונות וקללות כלפי
אחרים –  72.3%לעומת  54.0%בממוצע הארצי ,מכות –  45.2%לעומת  23.1%בממוצע ארצי,
איומים –  42.6%לעומת  ,26.0וזריקת אבן או כסא  28.7% -בקרב תלמידי בבית הספר בהשוואה ל –
 9.2%בקרב תלמידי שאר בתי הספר התיכוניים לבנים בפיקוח הממלכתי הדתי .מעניין שלמרות
שהתלמידים מדווחים על פחות פגיעות צוות בהם מאשר בשאר בתי הספר הם מדווחים שהם קללו או
העליבו מורה בשיעורים הגבוהים מאלו שבבתי הספר המקבילים –  25.5%לעומת .16.4%
היעדרות עקב פחד ,הערכת חומרת הבעיה והשוואה לשנה הקודמת
שאלנו את התלמידים האם במהלך החודש האחרון הם נעדרו מבית הספר כי פחדו שמישהו
יפגע בהם בבית הספר או בדרך אליו וממנו .מעט מאוד תלמידים דיווחו על היעדרות כזו .מעניין ,שלמרות
שבסך הכל התלמידים דיווחו על יותר אלימות מאשר בממוצע הארצי ,הרי פחות תלמידים בבית הספר
מדווחים שנעדרו עקב פחד ,מאשר בבתי ספר אחרים –  1.1%לעומת  2%בממוצע הארצי.
שאלנו את התלמידים עד כמה גדולה בעיית האלימות בבית הספר שלהם .מצאנו שרוב
התלמידים נוטים לראות את הבעיה כקטנה ( )34.0%או בינונית ( .)30.9%בהשוואה לבתי הספר
האחרים בולטת העובדה שרק  18.1%מתלמידי בית הספר חשבו שהבעיה קטנה מאוד או לא קיימת
לעומת  50.3%מהתלמידים בבתי הספר התיכונים לבנים בפיקוח הממלכתי דתי .כמו כן 7.4%
מהתלמידים בבית הספר חשבו שהבעיה היא גדולה מאוד בהשוואה ל –  2.7%בממוצע הארצי.
יחד עם ההערכה הגבוהה יחסית להיקף בעיית האלימות בבית הספר ,מדווח שיעור ניכר של
תלמידים שרמת האלימות בבית הספר היא נמוכה יותר מזו שבשנה הקודמת ( )35.5%או הרבה יותר
נמוכה ( .)15.1%תמונה זו מצביעה על שינוי חיובי יותר מאשר בבתי ספר אחרים ששם היו יותר דיווחים
על כך שהייתה יציבות ( 49.6%בממוצע הארצי בהשוואה ל 35.5% -מתלמידי בית הספר).
תחושת סכנה בבית הספר
הצגנו בפני התלמידים שורה של שאלות הנוגעות לתחושת הסכנה בבית הספר .מצאנו ששיעור
התלמידים המסכימים עם ההיגד שבית הספר בשבילם הוא מקום מסוכן גבוה במידה ניכרת בהשוואה
לממוצע הארצי –  12.1%לעומת  .2.6%כמו כן 10% ,מהתלמידים אמרו שבבית הספר הם מפחדים
שתלמידים אחרים יאיימו ויציקו להם (לעומת  8%בממוצע הארצי).
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תמיכת מורים ושיתוף תלמידים
שאלנו את התלמידים שורה של שאלות הנוגעות למידה שבה המורים תומכים בהם ומתייחסים
אליהם באופן חיובי .התמונה המתקבלת באשר לתמיכת מורים בתלמידים בבית הספר היא באופן שיטתי
וניכר פחות חיובית מזו שבממוצע של בתי הספר התיכונים לבנים בפיקוח הממלכתי-דתי .בין הממצאים
הבולטים יש למנות את השיעור הנמוך של תלמידים המרגישים שהם יכולים לדבר עם מורה כשיש להם
בעיות ביחסים עם חברים ( 22%לעומת  42.5%בממוצע) ,או כשעצוב להם ורע להם ( 23%לעומת
 .)53.3%כמו כן רק כ 51% -מהתלמידים מסכימים שכשלאחד מהם יש מקרה חירום או בעיה רצינית
יהיה מבוגר בבית הספר שמוכן לעזור לו 55% ,אומרים שאפשר לבטוח ולסמוך על רוב המורים
(בהשוואה ל 73.6% -בממוצע הארצי) ,ורק  58.3%מסכימים שלמבוגרים בבית הספר שלהם איכפת
מהתלמידים (לעומת  76.6%בממוצע הארצי בבתי ספר מקבילים).
התלמידים בבית הספר מרגישים שמשתפים אותם פחות מאשר בבתי ספר מקבילים .כשליש
מסכימים שהצוות בבית הספר עושה מאמצים לשתף תלמידים בהחלטות חשובות (לעומת 57.5%
בממוצע הארצי) וכ 46% -חושבים שהתלמידים ממלאים תפקיד חשוב בטיפול בבעיות אלימות בהשוואה
ל 74.2% -בממוצע הארצי.
הערכת תפקוד המנהל בטיפול באלימות
הצגנו לתלמידים את השאלה כיצד הם מעריכים את הדרך שבה המנהל מתמודד עם אלימות.
מצאנו ש 41.5% -העריכו את רמת התפקוד כטובה ועוד  26.6%העריכו אותה כטובה מאוד לעומת כ-
 22%שהעריכו אותה כלא טובה ועוד כ 10% -שהעריכו את רמת התפקוד של המנהל בטיפול באלימות
כמאוד לא טובה .בבית הספר יש לתלמידים הערכה פחות חיובית על תפקוד המנהל בנושא זה מאשר בתי
ספר מקבילים .למשל ,בעוד שבממוצע הארצי בבתי הספר התיכוניים לבנים בפיקוח הממלכתי דתי חשבו
 44.7%מהתלמידים שרמת התפקוד טובה מאוד ,היה השיעור בבית הספר .26.6%
היבטים שונים של טיפול בנושא האלימות בבית הספר
הצגנו בפני התלמידים מספר שאלות הנוגעות לפעילויות של בית הספר בנושא האלימות,
ולהערכה של התלמידים באשר להתנהגויות של המנהל והמורים בתחום זה .התופעה הבולטת היא שברוב
רובם של הפריטים ההערכות של תלמידי בית הספר הן נמוכות במידה משמעותית מאלו שהתקבלו בשאר
בתי הספר התיכוניים לבנים בפיקוח הממלכתי דתי .בין הממצאים ניתן למנות –  50%מתלמידי בית
הספר חושבים שמשתלם להתנהג לפי הכללים בנוגע לאלימות ( 74.3%בממוצע הארצי)52.3% ,
חושבים שהכללים והחוקים בנוגע לאלימות הם הוגנים ( 76.4%בארצי) 36.4% ,מסכימים שבבית הספר
יש כללים ברורים וידועים נגד הטרדה מינית ( 64.8%בממוצע ארצי) ,ו 38.9% -שהמורים מצליחים
לטפל היטב בתלמידים בעייתיים (לעומת  .)63.1%מעניין שלמרות ששיעור התלמידים החושבים
שהמנהל עושה מאמץ רציני למנוע אלימות ולטפל בה קרוב מאוד לממוצע ( 59.4%לעומת 61.8%
בממוצע ארצי) ,הרי שיעור התלמידים החושבים שהמחנך עושה מאמץ כזה נופל במידה משמעותית
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מהממוצע הארצי –  52.3%לעומת  .76.7%הפריט היחידי שבו השיעור היה גבוה מהממוצע הארצי
התייחס לנוכחות מורים בהפסקות –  36.7%לעומת  32.8%בממוצע הארצי) ,אך שיעור התלמידים
המסכימים שכשיש מכות/קטטות המורים התורנים מתערבים כדי להפסיק אותם הוא דווקא נמוך
מהממוצע הארצי –  34.1%לעומת  52.0%בממוצע בשאר בתי הספר.
סיכום
תלמידי בית הספר מדווחים על קורבנות לאלימות שהיא באופן עקבי גבוהה יותר מהממוצע
בבתי ספר מקבילים .בין ההבדלים הבולטים ניתן לציין את שיעור המדווחים שראו תלמיד עם סכין,
שתפסו ודחפו אותם בכוונה ,שגנבו להם דברים אישיים או ציוד ,שקיללו אותם ,ושאיימו עליהם בדרך
לבית הספר או חזרה מבית הספר .ברוב הפריטים שיעור ההטרדה המינית בבית הספר הוא נמוך
מהממוצע.
הדיווחים השכיחים יותר על פגיעות צוות בתלמידים מתייחסים לפגיעה מילולית-רגשית,
והדיווחים הפחות שכיחים הם על פגיעות פיזיות .הדיווחים על פגיעות צוות בתלמידים בבית הספר הן
באופן עקבי הרבה פחות שכיחות מאשר בבתי ספר תיכוניים אחרים לבנים בפיקוח הממלכתי-דתי.
רמות הדיווח של התלמידים על התנהגות אלימה שלהם כלפי אחרים הייתה גבוהה באופן עקבי
ומשמעותי מהדיווחים בבתי ספר מקבילים במדגם הארצי .בין הדיווחים הבולטים בהשוואה לממוצע ניתן
לציין הרבה יותר עלבונות וקללות כלפי אחרים ,מכות ,איומים וזריקת אבן או כסא.
מצאנו ששיעור התלמידים המסכימים עם ההיגד שבית הספר בשבילם הוא מקום מסוכן גבוה
במידה ניכרת בהשוואה לממוצע הארצי .למרות זאת ,הדיווח על היעדרות מבית הספר עקב פחד היה נמוך
מאשר בממוצע הארצי .רוב התלמידים נוטים לראות את בעיית האלימות בבית הספר כקטנה או בינונית.
עם זאת ,שיעור התלמידים שחושב שהבעיה קטנה בהיקפה נמוך במידה רבה מהממוצע הארצי .יחד עם
ההערכה הגבוהה יחסית להיקף בעיית האלימות בבית הספר ,מדווח שיעור ניכר של תלמידים שרמת
האלימות בבית הספר היא נמוכה ,או הרבה יותר נמוכה ,מזו שבשנה הקודמת .שינוי חיובי זה גדול מזה
המדווח בבתי ספר אחרים מקבילים.
התמונה המתקבלת באשר לתמיכת מורים בתלמידים בבית הספר היא באופן שיטתי וניכר פחות
חיובית מזו שבממוצע של בתי הספר התיכונים לבנים בפיקוח הממלכתי-דתי .בין הממצאים הבולטים יש
למנות את השיעור הנמוך של תלמידים המרגישים שהם יכולים לדבר עם מורה כשיש להם בעיות ביחסים
עם חברים ,או כשעצוב להם ורע להם .שיעור התלמידים בבית הספר המרגישים שמשתפים אותם נמוך
מאשר בבתי ספר מקבילים.
בבית הספר יש לתלמידים הערכה פחות חיובית על תפקוד המנהל בהתמודדות עם נושא
האלימות מאשר בבתי ספר מקבילים .גם בהערכות אחרות באשר לתפקוד בית הספר בתחום האלימות
ניתן לראות שלתלמידים בבית הספר הערכות פחות חיוביות מאשר בבתי ספר תיכונים אחרים לבנים
בפיקוח הממלכתי-דתי.

145

דוח מחקר ,אסטור ובנבנישתי' ,בתי ספר לא טיפוסיים'

ממצאי המחקר האיכותני בבית הספר
ת .ד .הוא בית ספר תיכון מקצועי דתי ,שרוב תלמידיו מגיעים משכונות בעלות רקע סוציו-
אקונומי נמוך .בית הספר מתמודד עם אתגרים הנובעים במידה לא מבוטלת ממוטיבציה נמוכה ללימודים
וצפיות נמוכות מהתלמידים במישור האקדמי וצפיות גבוהות תעסוקתיות וממיקום בסביבה לא קלה
מבחינת רקע סוציו-אקונומי ונגישות לפשע ולסמים .התחושה המתקבלת היא שחברי הצוות ובראשם
המנהל מאוד מעוניינים ברווחתם של התלמידים ומנסים ליצור עבורם סביבה חיובית ומקבלת ,אך
האווירה הכללית היא של קושי לשמור על גבולות ודרישות משמעת מהתלמידים .אוירה זו מתבטאת גם
במידה לא מבוטלת של אלימות מילולית ופיזית ותחושת חוסר ביטחון הנתפסים כחלק יום-יומי של
החוויה של מספר ניכר של תלמידים.
בתצפיות התרשמנו שהתלמידים מחבבים את המנהל ,במידה לא מועטה עקב הגישה הסלחנית
והחיובית שלו כלפי תלמידים .המנהל אינו משליט תחושה של יראה הן בקרב המורים והן בקרב
התלמידים .במספר מקרים שמענו תלונות על כך שהמנהל עסוק תמיד ואינו נגיש .התרשמנו שחלק
מהתלמידים אינם חשים שהוא מתייחס באופן מעמיק ואישי לפניותיהם אלא מפנה אותם לאחרים .גם
בתצפיות ניתן היה להתרשם שהמנהל אינו מוצא זמן ל'שיחות מסדרון' עם תלמידים ומפנה אותם לקבוע
פגישות מתוכננות או למורים אחרים .יחד עם זאת ,ראינו אצל המנהל דאגה לתלמידיו ועניין בהם ,ויחס
המכבד את זכויותיהם וכבודם ,כמו למשל הרצון להימנע מחיפוש אגרסיבי אחר סמים.
בתצפיות ובראיונות באשר ליחסים בין חברי הצוות התרשמנו שהמנהל נוקט בגישה מאפשרת
ואינו עומד בדרכם של מורים ועובדים לנקוט יוזמה .אולם ,בו בזמן ,הוא אינו מעניק חסות ניהולית
ליוזמות אלה .כאשר מורה מבקש לנקוט פעולה מסוימת ,המנהל מעודד אותו לכך במילים ,אולם אינו
מעמיד לרשותו משאבים נדרשים .סגנון זה מעורר תסכול בקרב חלק מחברי הצוות אשר שואפים ליזום
ולשנות ,ושתוכניותיהם נכשלות ,לדעתם ,משום חוסר התמיכה האקטיבית של המנהל .שמענו גם טענות
על כך שלמנהל יחסים טובים עם חלק מההורים ועם חלק מהמורים והוא נוטה להם חסד ,ואינו נותן גיבוי
למורים הנמצאים בקונפליקט עם הורים אלו.
שמענו על תחושות קשות של מורים שטענו שלצוות בית הספר אין דרך משותפת ,ודרך הטיפול
בבעיות ובמשימות מאוד לא אפקטיבית .אנשי הצוות נתנו מספר דוגמות ליוזמות ולתוכניות שלא יצאו אל
הפועל .מורים טענו ,שהיוזמות שלהם אינם מקבלות תמיכה ועמיתיהם אינם מסייעים ומחבלים
במאמציהם .כמו כן אמרו מורים שבית הספר מאופיין בהעדפה גדולה לא לתכנן ולא לקדם תוכניות ,אם
רק אפשר להימנע מכך ולהתמקד רק בהוראה היום יומית.
"אין כאן שום תכנון לטווח ארוך ,ובמצב הזה לא מבצעים שום דבר .חיים פה מהיד אל הפה,
הכל נעשה ב'שלוף' .אני לא אומר שצריך לעשות הרבה – אבל גם בקטן צריך לדעת איך
לעשות .צריך להחליט מראש מה לעשות – ואז לעשות את זה .צריך לתכנן הכל מראש – כמו
שזה עכשיו אי אפשר לעבוד .אין מסלול של עשייה חינוכית ,אלא חיים מיום ליום".
"באופן כללי ,האקלים הארגוני כאן מאוד דיפוזי ומאוד מבלבל בגלל סגנון הניהול .יש כל מיני
אנשים בהנהלה שיש להם כל מיני סגנונות ניהול – וזה מבלבל ,כי אין אמירה אחידה ,ויש
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הרבה מקום לפרשנות .הסגנון הזה גורם להרבה מאוד חורים ,והחופש שהוא נותן הוא גם
חיסרון גדול ,כי אין ראש למקום הזה ,אין מי שיכריע ,ואז זה מבלבל גם את המורים וגם את
התלמידים".
"חוץ מזה מורים מתלוננים על זה שאין בבית הספר תהליך מסודר של קבלת החלטות ,אין כאן
כללים מסודרים ,ואף אחד לא ממש מבין מה הולך פה .אין נהלים מסודרים ,אין כללים
קבועים ,ואין שום תקנון או שיטתיות של קבלת ההחלטות .זה יוצר אנרכיה".
רוב המורים תיארו את היחסים בתוך הצוות במונחים חיוביים:
"ישנה אווירה חמה בצוות ,ואתה יכול לסמוך על זה שלא ימכרו אותך פה .זהו מקום מאוד נעים
להיות בו – אין כאן קליקות .אתה יכול להיות גלוי ופתוח .אין כאן רכילויות ,ואם יש מה להגיד
למישהו – אומרים זאת לו ישירות .אנשים לא משיגים כאן דברים על חשבון אחרים .יש מקום
להתבטא ולהצליח ,ואנשים מכבדים אותך .מה שעוד חשוב זה שאם משהו מפריע למישהו – אין
מאבק .מדברים על דברים ,וככה פותרים אותם".
"יש לי יחסים טובים עם כולם ,אנחנו מדברים ,עוזרים אחד לשני ,לא מתחרים אחד עם השנים,
משתפים פעולה כצריך ,עושים דברים אחד בשביל השני ,אין לנו יחסים עכורים או כל מיני דברים
בעייתיים שמתמשכים".
"הדבר שאני הכי מרוצה ממנו בבית הספר הוא הביתיות ,וזה משהו שאני חושבת שמייחד את בית
הספר שלנו .בית הספר כאן הוא כמו בית בשבילי ,ואני מרגישה בו כמו בבית – זה אומר מין סוג
של קרבה ומשפחתיות שאין במקומות עבודה אחרים".
בשיחות עם מורים עלתה ההרגשה שלהם שהם משקיעים המון ,אך אינם מתוגמלים על ידי
המערכת ועל ידי התלמידים –
"יש כאן השקעה רבה גם בכאלה שאתה אומר לעצמך שאין מה להשקיע בהם .אנשים עובדים
כאן ומשקיעים את הנשמה בלי גבול – וכל זה בלי שום גמול – ובכל זאת :אין פה מצב של אי
עשייה .אנשים ממשיכים לעשות ולהשקיע גם בלי שום גמול .זה האישיות המיוחדת של
החומר האנושי ,וזה מה שמשאיר אותנו בני אדם .כולם כאן פראיירים – וזה המזל של בית
הספר .אם זה לא היה ככה – בית הספר היה מתפרק".
המורים קושרים באופן ברור בין הקשיים של התלמידים מבחינה לימודית ובין האווירה
בבית הספר .מצד אחד יש מורים המציעים לקיים סלקציה יותר מחמירה כדי להימנע מקבלת
תלמידים בעיתיים מבחינה לימודית והתנהגותית .מצד אחר ,יש מורים המציינים שבית הספר נתון
בסכנת סגירה והצורך לשמור על כל תלמיד כדי להגן על מקום העבודה ,מביא להחלטות לא קלות.
לדעתם ,התלמידים ערים לכך שבית הספר אינו מוכן לוותר על אף תלמיד ומנצלים זאת.
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שאלנו את המורים על יחסיהם עם ההורים .באופן כללי נראה היה שהמורים חשים שההורים
מכבדים אותם ,רוצים לשמוע לעצתם ,אך מתקשים להתמודד עם ילדיהם המתבגרים .המורים רואים את
הקשיים והחולשות של ההורים כחלק מהמצב הקשה של בית הספר ותלמידיו.
"הם רוצים את העזרה ואת הסיוע שלנו .הם רואים בנו מומחים ,ואומרים לנו' :תנו לנו
פתרונות ,רחמו עלינו' ... .בית הספר בשבילם הוא קרש הצלה ,אנחנו עוד נחשבים מי שיכול
להציל את הילד .הם מאמינים בנו .הם לא מחפשים לריב איתנו או להתווכח .הם בדרך כלל
מקבלים את מה שאנחנו אומרים להם" ...הבעיה היא שעם הורים כאלה – בית הספר לא
יתקדם הלאה .אני הייתי מצפה שהם יהיו יותר אסרטיביים ,יותר אכפתיים ,יותר בעלי ידע
ועוצמה .רק ככה נוכל להתקדם".
"ההורים חסרי אונים מול הבנים המתבגרים שלהם ,ולכן הרבה פעמים הם מאשימים ,כי הם לא
יודעים מה לעשות .הם זקוקים להרבה מאוד עזרה ותמיכה .לפעמים הם פונים אלינו מיוזמתם,
ולפעמים אנחנו מציעים להם עזרה ...כאשר אחת מהצוות עשתה קורס הנחיית קבוצות ,והפעילה
קבוצת הורים בהתנדבות כחלק מהלימודים – היה לזה ביקוש אדיר ...גם כאשר הצלחתי לארגן
כמה ערבי הורים עם אנשי מקצוע שונים – היה לזה ביקוש גדול .הם ממש משוועים לזה ,וכשאנו
נפגשים הם שואלים אותי' :נו ,מתי המפגש הבא?' ,אבל לא נראה לי שאצליח לארגן אחד כזה
בזמן הקרוב".
יש לציין שבבתי ספר רבים אחרים מצאנו שקשה מאוד לעניין את ההורים בקבוצות ובפעילויות
המיועדות להם .ההצלחה המתוארת כאן עשויה לרמז שיש חשיבות גדולה להמשיך ולקיים פעילויות
אלו כדי לגייס את ההורים למען עצמם ולמען ילדיהם.
שמענו גם מורים מקצועיים שחשו שהיחסים שלהם עם ההורים אופיינו בכך שההורים מאשימים
אותם ותולים בהם את הקשיים והבעיות של ילדיהם:
" ...הם בהחלט יודעים להתלונן ממש מצוין ,ויודעים גם להאשים אותנו בכל מה שקורה לבן
שלהם בכל תחום ,למרות שאני באופן אישי חושבת שהילד הוא קודם כל של ההורים שלו –
אבל אני לא מאשימה אותם ...הם מסכנים".
ערכנו ששה ראיונות עם הורים שנבחרו באופן מקרי .להורים אלו הייתה השכלה תיכונית חלקית
או תורנית והם היו עוסקים עצמאיים או עובדי עירייה ,ומדבריהם היה ניתן להבין שמצבם הכלכלי לא
קל .מהראיונות התקבלה תמונה די אחידה של יחס ההורים לבית הספר ולתפקידם בו .כל ההורים ציינו
שלא היו מעורבים באופן יזום ואקטיבי מצידם בבית הספר .חלקם התקשו להיזכר מתי הפעם האחרונה
היו בבית הספר .הביקורים שלהם ,ובעיקר של האמהות ,היו קשורים להזמנה של בית הספר להגיע עקב
מעורבת בנם באלימות .למעשה ,חלק מההורים חשבו שמעורבות פרושה סימן לבעיות עם הילד ,כי רק אז
נדרשת מעורבות כזו .לכן ,פחות מעורבות היא סימן לפחות בעיות.
"אני כמעט לא הייתי כל השנה בבית הספר ,ואני שמח על זה ,כי אם הייתי בא לבית הספר –
זה אומר שיש בעיות .בוא אני אלמד אותך משהו ...בטח לך עוד אין ילדים בגיל של בית
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הספר .כשקוראים לך לבית הספר – זה אף פעם לא בשביל דברים טובים :או שהילד שלך
עושה בעיות עם ההתנהגות שלו ,או שהוא לא לומד כמו שצריך ,או שמציקים לו".
ההורים ציינו כסיבה לחוסר מעורבותם גם את הצורך שלהם להתמודד עם קשיי היום יום ,אך
בעיקר הציגו עמדה ,שאין מקום למעורבות של הורים בכל הקשור לבני נוער בגילים אלו .יש לציין
שחלק מההורים הביע בטחון בבית הספר ובצוותו והעלו ספק אם יש להם מה לתרום לבית הספר,
"איפה יש לי זמן לבית הספר ...אני יש לי עסק עצמאי – כל שעה שאני לא בעסק ,זה אומר
פחות כסף ,אז למי יש זמן לעניינים של בית הספר .אם יש איזה אסיפת הורים בתחילת
השנה ,אז אשתי הולכת ,אבל אני? מה פתאום? אני ,תן לי בסוף יום רק לנוח .אני יוצא
מהבית ב 7-ומגיע בערב ב ...10 ,9-אתה רוצה שעוד יהיה לי זמן לבית הספר?"
"בגיל הזה הילדים לא רוצים לראות אותנו בבית הספר .מספיק שבבית הם אומרים לנו שנמאס
להם מאיתנו ושאנחנו יושבים להם על הווריד – אז הם צריכים שנהיה איתם גם בבית הספר,
כשהם עם החברים שלהם?"
"איזה מעורבים? בשביל מה צריך אותנו .יש שם מנהל שהוא עשר של בן אדם .ממש איש נהדר.
רגוע ,חכם ,יודע איך צריך לעבוד .הוא עושה כל מה שצריך .אותנו לא צריך שם" .
"לא נראה לי .אני לא מעורב ,וגם לא יכול להיות מעורב .מה אני יכול לעשות? ללמד את
הילדים? מה אני אלמד אותם? איך עובדים מהבוקר עד הערב בשביל חמשת אלפים שקל ובזה
עוד משלמים מס הכנסה בשביל לממן כמה פרזיטים?"
שאלנו את ההורים לגבי שביעות הרצון שלהם מבית הספר ומצאנו שהם מרוצים .זאת,
בעיקר מהעובדה שהילדים שלהם ירכשו תעודת מקצוע שתפתח בפניהם אפשרויות לעתיד .כמו כן,
ציינו חלק מההורים את החשיבות שהם רואים לחינוך הדתי-ערכי שבית הספר נותן לילדיהם.
"אני חושבת שזה בית ספר מאוד רציני .יש פה גם דת ,שלנו במשפחה זה מאוד חשוב כי
אנחנו משפחה מסורתית ,וגם הילד לומד פה מקצוע .לבן שלי יש ראש טוב לדברים
הטכניים ,ואני חושבת שכאן הוא יקבל מקצוע שהוא יכול להתפרנס ממנו – וזה מאוד
חשוב .ממה שאני מבינה ,המורים פה יודעים את העבודה שלהם ... ,זה לא איזה בית ספר
פרטי שכל אחד עושה מה שהוא רוצה .זה מאוד חשוב לי כל הדברים האלה".
התחושה של ההורים שראיינו היא שאנשי צוות בית הספר ובראשם המנהל הם אנשי מקצוע
רציניים העושים רבות למען ילדיהם .לרובם לא הייתה היכרות קרובה דייה עם בית הספר כדי לדעת
מה האקלים בו ,אך הם העריכו את האקלים כחיובי בעיקר משום שילדיהם לא נוהגים להתלונן על
בית הספר .כמו כן ,חלק מההורים ציינו שבביקורים שלהם הם התרשמו מהמנהל ומהאווירה הרגועה
שהוא משרה על בית הספר.
"תראה ,לי אין בעיות ולילד שלי אין בעיות ,אז אני יכול להגיד לך שממה שאני יודע היחסים פה
בסדר גמור .אני לא שומע תלונות".
"אני כמעט לא בקשר עם בית הספר ,אז אני לא ממש יודע לדבר איתך על היחסים ,ואני לא שומע
תלונות מהבן שלי ...אז תרשום שהכל בסדר"...
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"אני אומר ,שאם אתה לא יודע – סימן שהכל בסדר ,ואני לא יודע על משהו מיוחד – אז כנראה
שהכל בסדר"
"אני חושבת שבסדר ,לא יודעת ...כשאני מגיעה לבית הספר הכל נראה רגוע .יש להם לובי
כזה יפה בכניסה והתלמידים ככה רגועים יושבים על הספסלים בחוץ ,המורים לא צועקים
במסדרונות – נראה לי שהכל שמה בסדר" .
"נראה בסדר ,מה אני יודע? נראה לי שיש פה יחסים טובים .המנהל נראה לי בן אדם רגוע,
לא אחד כזה עצבני שרק צועק ומשתולל .יש לו איזה שלווה .אני חושב שזה משפיע על
התלמידים .זה לא קל לנהל בית ספר רק של בנים ועוד בגיל הזה .אני חושב שהאופי הזה של
המנהל זה מה שעושה פה יחסים טובים ,זה עובר ממנו גם למורים וגם לתלמידים" .
ההורים גם דיווחו על כך שהם מתרשמים שבית הספר ומתייחס אליהם ברצינות ומערב
ומשתף אותם במידה ראויה.
"...אבל בבית הספר הזה יודעים לעבוד .יש להם אחריות .אני רואה כמה אכפת להם .עובדה
שקראו לאשתי לשיחה ברגע שהיו בעיות .זה מראה לי שיש בבית הספר יחסים של אכפתיות ,וזה
מה שחשוב לי בעיקר .שאני אדע שאני שולח את הבן שלי למקום שאכפת לאנשים בו ממנו .זה
ילד ,לא סחורה בשוק!"
"היום אני יכול להגיד לך שהתייחסו אליי ברצינות .נתנו לי לשבת ,נתנו לי את כל הניירות
במעטפה ,הסבירו לי מה צריך לעשות עם כל אחד מהם .נראה לי שהם רציניים ,הם לא עושים
רושם של מישהו שזורק ומזלזל .אני חושב שהם יודעים את העבודה שלהם טוב מאוד .זה
מאוד חשוב לי שזה ככה .לא רוצה שיתייחסו אליי כאילו אני נודניק .אני שם פה את הדבר
הכי יקר לי" .
מצאנו שהיחס של התלמידים עצמם לבית הספר הוא מורכב .מצד אחד ,ניתן היה להתרשם
שלתלמידים יש עמדות שליליות לבית הספר .בעיני חלק מהתלמידים הוא נתפס כבית ספר של 'תחנה
אחרונה' ובית ספר של 'עבריינים וערסים' ,שהם נמצאים בו מחוסר ברירה .יחד עם זאת שמענו ביטויים
של ההערכה למאמץ של המורים לעשות למענם ולדאוג להם בבית הספר .כמו כן ,תלמידים תיארו את
בית הספר שלהם כ'אחלה' ו'סבבה' .הם ציינו בהערכה את החופש הניתן להם בבית הספר .באופן כללי
ההתרשמות הייתה שרוב התלמידים מאד מרוצים מביה"ס.
בראיון עם אחד המורים הוא ציין בפנינו את החשדנות העמוקה שהוא רואה מצד התלמידים כלפי
המערכת ,שפוגעת בהם לא פעם .ואמנם ,במספר מקרים נכחנו באירועים שבהם מורים לא התייחסו
בצורה מכבדת לתלמידים והשתמשו בביטויים פוגעים .למשל' ,תעוף לי מהעיניים'' ,מה איכפת לי
(ממך)?' ,ממש טיפש' .גם מורים אחרים ציינו שיש מורים שאינם יכולים לקבל בהבנה את מאפייני
התלמיד וקשייהם והם מגיבים בצורה מעליבה ולא מתאימה לתלמידים.
בתצפיות שלנו התרשמנו שבית הספר מתקשה לשמור על גבולות של זמן ומקום .תלמידים רבים
מגיעים לבית הספר באיחור ניכר ,נכנסים לכיתות בזמנים שונים במהלך השיעור ,וחלקם יוצאים את
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גבולות בית הספר במהלך יום הלימודים .חלק מיציאות אלו הן לקיוסק הסמוך ,ואז חלק מהתלמידים
חוזרים לבית הספר זמן ניכר לאחר שההפסקה כבר הסתיימה .חלק אחר מהתלמידים עוזב את בית הספר
וחוזר הביתה ,גם לפני תום הלימודים .במהלך השיעורים יש תנועה במסדרונות של תלמידים שאין מורה
בכיתתם או שטרם נכנסו לכיתה ,למרות שהשיעור החל .תופעות אלו נצפו פעמים רבות במהלך השנה.
בתצפיות ראינו מספר רב של סימנים לחוסר טיפוח של סביבת בית הספר ולוונדליזם .מלבד
המבואה בכניסה הראשית לבית הספר ,נראה היה שאין הקפדה על קישוט ,ניקיון ותיקון ריהוט שבור.
ראינו מספר ניכר של כיסאות ושולחנות שהושחתו או שהיו שבורים ,וסימנים של סוליות נעליים על
הקירות .כמו כן היו אירועים של גרפיטי בספריי על הקירות ופריצת 'לוקרים' .גם בראיונות עם מורים
ציינו אלו את הוונדליזם והפגיעה ברכוש כאחת התופעות המטרידות ביותר בבית הספר.
אחד המקומות הבולטים באחזקה בעיתית הוא השירותים .בתצפיות שלנו בשירותים התרשמנו
שאמנם נעשה שם שיפוץ ,אך המקום לא נקי ולא מתוחזק .שמענו תלונות רבות מאוד מתלמידים על
השירותים ,ומספר תלמידים אמרו שהמקום הזה הוא בדרך כלל הפחות נעים בבית הספר ושהם מנסים
להימנע ממנו ,מלבד בפעמים המועטות שבהם הוא נקי .התלמידים ציינו שהם התלוננו פעמים רבות
ולדעתם אין כל התייחסות לתלונות שלהם.
למשל,
"גם השירותים זה מקום מסוכן ,בגלל שמרוב שיש שם לכלוך וסרחון ,אז זה מסוכן,
ואפשר לחטוף שם מחלות".
"המקום הלא-נעים זה השירותים .זה מקום דוחה מלא חרא על האסלות ואין בו נייר ,אז
זה המקום שלא נעים להיות בו ,ובגלל זה אפילו אי אפשר לעשן שם אם רוצים מרוב שזה
המקום הכי מסריח בכל בית הספר הזה".
"המקום שלא נעים בבית הספר זה השירותים ,כי נורא מלוכלך שם ,וזה גם מקום מסריח
שלא מנקים אותו כמה שמבקשים".
"בשירותים ,למשל ,אין נייר טואלט כבר משעה תשע בבוקר ,ותמיד מלוכלך ומסריח שם .לא משנה
כמה אמרנו לכולם – אף אחד לא עושה כלום ,וזה נשאר מקום מגעיל".
בראיונות עם הצוות התברר שנושא הטיפוח הפיזי של בית הספר הועלה בעבר והייתה גם
תוכנית להתמודד עם נושא זה .התוכנית לא יצאה אל הפועל.
בתצפיות ובקבוצות המיקוד עם התלמידים פגשנו מידה רבה של אלימות – הן מילולית והן
פיזית .שמענו בעיקר על אלימות בינאישית ולא קיבלנו דיווחים על אלימות בין קבוצות של תלמידים
(כגון בין כיתות ובין שכבות) .חלק מהאלימות הפיזית הייתה בדרך של 'משחקי אלימות ידידותיים'; חלק
אחר היה בבירור התנהגות אלימה שהופנתה לתלמידים אחרים עקב קונפליקטים שונים .מתיאורי
התלמידים ניתן היה ללמוד שאירועים של אלימות ומכות בין תלמידים הם שכיחים למדי ,אם כי רובם
מסתיימים במהירות וללא פגיעות פיזיות משמעותיות .בתצפיות שלנו ראינו הרבה מאוד 'כאפות' ,וגם
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אירועים של חילופי קללות ,עלבונות ואיומים שהסלימו לדחיפות ולמכות וחניקות .ראינו זריקת אבנים
בבית הספר ושמענו על כך גם דיווחים מתלמידים .לא היינו עדים לשימוש בסכינים או באלות.
אחד התלמידים אמר:
"אני לא מרגיש בטוח בשום מקום בבית הספר ,כי כל הילדים פה הם משוגעים –
פסיכיים כאלה .אתה אומר למישהו איזה מילה שלא מוצאת חן בעיניו ,וישר הוא בא
עליך ומפוצץ אותך במכות .אתה לא מתכוון בכלל ,ואז הוא מתעצבן ומתחיל להרביץ
לך ,ולפעמים אפילו קורא לעוד חברים שלו שיסגרו איתך חשבון .בגלל זה אני הכי
אוהב להיות בכיתה שלי ,כי שמה לפחות אני מכיר את השיגעונות של כל אחד ,ויודע
עם מי להתעסק .בחצר זה כל המטורפים ,ואני לא יודע עם מי ללא להתעסק ולמי לא
להתקרב .בגלל זה אין זמן בטוח פה בבית הספר ,כי אתה לא יודע מה לעשות ועם מי
לדבר ומה להגיד לו".
ותלמיד אחר אמר:
"אני חושב שכל בית הספר הוא מקום בטוח ,חוץ מאשר במקומות שיש שם תלמידים
עוינים ,שזה כל מיני ילדים שאוהבים להציק .אתה עובר לידם ,ואז הם זורקים עליך
אבן או מורידים לך כאפה או מושכים לך את התיק .הם מתגרים בך כדי שתתחיל
איתם ואז הם יכניסו לך מקום .הם נמצאים בכל מיני מקומות ,וכל מקום כזה נהיה לא
נעים ,כי הם מתחילים איתך.
התרשמנו ,שלמרות שהגבולות בין בית הספר הזה לשכניו הם לא ברורים ,הרי האלימות
הבינאישית הייתה בקרב התלמידים של בית הספר ולא בינם לבין התלמידים בבתי ספר שכנים .ממצא זה
מצביע על כך שהדגש צריך להיות בתוך בית הספר ולאו דווקא על היחסים בינו לבין בתי הספר
השכנים.
כמו כן ,דיווחו התלמידים על מספר תלמידים המועדים להיות קורבנות לאלימות .ילדים אלו
תוארו כ'לפלפים' ,ו'חרשנים' .כמו כן ,דווח לנו על תלמידים שאין להם חברים ומשום כך אין מי שיגן
עליהם בפני אלימות עמיתיהם.
"יש ילדים שמסוכן להם בבית הספר ,וזה בגלל שהם לפלפים כאלה .זה ילדים שכל הזמן
שקטים ורק רוצים ללמוד ,ואנחנו לא רוצים ללמוד ,אז אנחנו מכניסים להם מכות כדי
שיירגעו קצת מהלימודים שלהם ויפסיקו להיות חרשנים כאלה".
"הילדים שיותר מסוכן להם זה אלה שלבד ,כי אם העבריינים האלה רואים ילד שאין
איתו חברים ,אז הם נטפלים אליו יותר ,והם באים בחבורה ומתחילים להתעסק איתו ,עד
שבסוף הם מכניסים לו מכות ,והוא סתם מסכן אם אין איתו חברים".
נראה היה שמדובר בקבוצה של קורבנות שהיא מזוהה וידועה בקרב התלמידים .לא שמענו שהיה
מאמץ מצד הצוות להגן על תלמידים אלו ולהפחית את הקורבנות הרבה שלהם .נראה שיש מקום
לבדיקה שמטרתה תהייה לזהות את התלמידים שבהם הקורבנות היותר אופייניים להתנכלויות אלו.
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חלק רב מאירועי האלימות בבית הספר מתרחשים בחצר ובפרוזדור .אולם ,בניגוד למצב בבתי
ספר אחרים בהם צפינו ,חלק בלתי מבוטל מהאלימות התרחש בכיתה במהלך השיעורים .אירועים אלו היו
פעמים רבות 'המשך' לקונפליקט שהתפתח בהפסקה .ניתן היה להתרשם מהתיאורים שאלימות זו ,למרות
שהתרחשה במהלך שיעור ובנוכחות מורה ,הייתה רצינית למדי עם פוטנציאל לפציעה משמעותית .חלק
מהתלמידים הסביר את העובדה שאלימות מתרחשת בכיתה בכך שתלמידים רבים משתעממים ומתעצבנים
בכיתה ולכן מעורבים באלימות במהלך השיעור .דוגמה אחת מהרבות שהתלמידים תיארו:
"שני ילדים התחילו ללכת מכות באמצע השיעור ,בזמן שהמורה לימד בכיתה ,אחרי שהם רבו
אחד עם השני כל ההפסקה שלפני וגם בשיעור הם כל הזמן קיללו אחד את השני .אז הם הלכו
מכות ,ואחד מהם הרים כיסא בשביל להביא אותו בראש של השני ,אבל שאר הילדים התנפלו
עליו ,והוציאו ממנו את הכיסא ,ותוך כדי המכות ,נשברה לו שן .המורה ניסה להפריד בין הילדים
– וזה לקח לו זמן – אבל בסוף הוא הצליח ,והוא הוציא מהכיתה דווקא את הילד שנשברה לו
השן וירד לו דם".
ממצא זה עשוי להתקשר לתצפיות שלנו על המתרחש בשעת השיעורים .מתצפיות אלו ניתן היה
להתרשם שחלק ניכר מהשיעורים מתחילים אחרי שעת ההתחלה הרשמית והתלמידים ממשיכים להופיע
לשיעור זמן ניכר לאחר שהתחיל .נראה היה ,שלמרות המאמצים שהשקיעו המורים ,חלק נכבד
מהתלמידים לא התעניין בשיעור ,היה עסוק בעניינים אחרים ,והייתה תנועה מתמדת של תלמידים בכיתה.
בניגוד לחלק מהתצפיות שלנו במקומות אחרים ,נראה היה שהמורים ויתרו במקרים רבים על המאבק
לשמירת הסדר ותשומת הלב של התלמידים ,לא השקיעו את מרב זמנם בצעקות או באיומים ,והתמקדו
באותם תלמידים שנראו מעוניינים בשיעור.
חשוב לציין שהתמונה שהתקבלה במחקר האיכותני דומה לממצאים שהתקבלו מהמחקר הכמותי
שנערך בבית הספר שנה לפני שערכנו את התצפיות .בין היתר נמצא שבהשוואה לשאר בתי ספר תיכוניים
לבנים בפיקוח הממלכתי דתי שהשתתפו בסקר הארצי דיווחו תלמידי בית הספר ת .ד.על קורבנות
לאלימות (הן פיזית והן מילולית) ,שהיא באופן עקבי גבוהה יותר מהממוצע .בין ההבדלים הבולטים ניתן
לציין את שיעור המדווחים שראו תלמיד עם סכין ( 75%לעומת כ 40% -בממוצע) ,שתפסו ודחפו אותם
בכוונה ( 60%לעומת  40%בממוצע ארצי בתיכונים לבנים בממלכתי-דתי) ,שגנבו להם דברים אישיים
או ציוד ( 51%לעומת  33.5%בממוצע הארצי) ,שקיללו אותם ( 87%לעומת  ,)65%ושאיימו עליהם
בדרך לבית הספר או חזרה מבית הספר ,כ 17% -בבית הספר בהשוואה ל 6% -בממוצע הארצי.
בראיונות עם המורים הביעו חלק מהם תסכול רב על תופעות אלו .יש מורים שהתייחסו
ל'הפקרות' ול'זלזול' של תלמידים ,לחוסר הגבולות והמשמעת שלהם ,ואחד מהם אמר:
"יש כאן יותר מדי בלתי אמצעיות .יש כאן קרבה מוגזמת של המנהל לתלמידים ,וזו אווירה
שמרגיזה ,כי היחס הזה של התלמידים לא מגיע לבית הספר .אני מוכן לתת את הנשמה
לתלמידים ,אבל זה מגיע כבר עד כדי הפקרות ,ובעיניי זה סוג של אלימות".
בקבוצות מיקוד עם התלמידים מתברר שהתלמידים מעריכים שההתמודדות של בית הספר
עם סוגיות של אלימות אינה עקבית ואינה יעילה .חלק מהתלמידים אמרו שהם לא רואים תורנות של
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מורים המשגיחים והמנסים למנוע אלימות .מספר רב יותר של תלמידים ציין שאמנם לפעמים יש
מורים בתורנות ,אך מורים אלו בדרך כלל אינם אפקטיביים במניעת אלימות משום שהם בדרך כלל
מנסים להתעלם מאלימות המתרחשת לידם ,ואם הם מגיבים ,הרי הם עושים זאת בשפה רפה,
ונזהרים מאוד שמא הם עצמם יפגעו.
בתצפיות שלנו ניתן היה לראות שאין נוכחות קבועה של מורים בנקודות מפתח .במספר
מקרים שבהם היה מורה נוכח בקרבת אירוע אלימות העדיף המורה להתעלם מהאירוע ולא להגיב.
גם בתצפיות שלנו היינו עדים למצבים שבהם תלמידים היו מעורבים ב'משחקי אלימות' בקרבת
מורים ,שרובם לא התייחסו אליה כלל.
חלק מהתלמידים ציין שהם עצמם מפרידים בין ילדים ניצים משום שהמורים חוששים
שייפגעו אם יתערבו .תלמידים חשבו שהמורים רק מנסים להרגיע תלמידים יריבים ולסיים את
המריבה ,ואינם ממשיכים ודואגים להעניש את האחראים .תלמידים ציינו שלעתים אמנם ניתן עונש
חמור של הרחקה ,אך גם היא זמנית והתלמיד חוזר לבית הספר ,והכול שב להיות כשהיה.
"יש תורנות של המורים ליד המכונות של השתייה ,וגם במסדרון של חטיבת הביניים .הם
לא עושים לנו כלום ...סתם עומדים שם ,ואנחנו עושים לידם מה שאנחנו רוצים".
"אם יש אלימות ,אז המורים מפרידים ,ואז הם שולחים את הילד לחכות ליד החדר של המנהל,
ואז כשהוא בא ,אז הוא אומר לתלמיד 'אל תעשה את זה יותר' ,ושולח את הילד לכיתה ובכלל
לא נותן לו עונש".
"לפעמים יש איזה מורה שיושבת במסדרון בזמן ההפסקה ,והיא המורה התורנית ,אבל היא לא
עושה כלום ...סתם יושבת ומסתכלת ולא מתערבת לנו בעניינים .אם נגיד יש אלימות ,אז המורים
לפעמים קמים להפריד ,ואז הם גם חוטפים פיצוצים מהילדים שהולכים מכות".
"בכל בית הספר יש השגחה של המורים ,אבל את רוב ההשגחה עושים התלמידים ,בגלל שאם
יש מכות או אלימות בין תלמידים ,אז ברוב המקרים המורים דווקא פוחדים להתערב ,ואז מי
שבעצם מפריד זה דווקא התלמידים ,אז יוצא שהם בעצם אלה שמשגיחים".
"יש השגחה של המורים במסדרונות ,אבל זה לא כל יום ולא בכל הפסקה – רק לפעמים .המנהל
מסתובב גם כן מדי פעם ומעיר לתלמידים .אם יש אלימות רצינית ,אז לפעמים לא עושים לילדים
כלום ,אבל יש מקרים שגם מעיפים את התלמיד לבית לכמה ימים ,אבל אחרי זה מחזירים אותו".
"אם יש אלימות ,אז הרבה פעמים המורים סתם אומרים לנו 'תפסיקו'' ,תפסיקו' וממשיכים הלאה
לחדר המורים בגלל שהם לא רוצים לחטוף".
הד לדברים אלו אפשר לשמוע בדברי מורה שנשאל באשר לדרכי ההתמודדות שלו עם
אירועי אלימות:
"זה מאוד תלוי מי התלמידים שמעורבים בעניין הזה .יש הרבה מאוד תלמידים שאני עצמי
חושש מהם ,ויודע שאני עלול להיפגע מהם ,וזה מפחיד אותי .אתה רואה כמה אני קטן מולם,
ואם אני אכנס ביניהם ,אני יכול להיפגע בעצמי .אני כבר יודע שלא כדאי לי להתעסק ולא
כדאי לי להתערב בעניינים האלה שביניהם".
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אחד המקורות לחוסר עקביות בהתייחסות לאלימות הוא אי בהירות באשר לכללים .כפי
שמציין אחד המורים:
"כללים זה עוד דבר שהייתי מכניסה לבית הספר .התלמידים אינם יודעים מה הכללים ומה
הגבולות ,ואתה יודע מה? גם המורים לא ממש יודעים .בגלל זה אני חושבת שאפשר לשפר את
האקלים הבית ספרי על ידי יצירה של מערכת כללים ברורה וקבועה ,כך שגם המורים וגם
התלמידים יידעו מה מותר ,מה אסור ומה מצופה מהם" .
נראה שיש מקום לקבל המלצה זו ולשקול בניית תקנון בית ספרי ,בשיתוף מורים,
הורים ותלמידים המגדיר את כללי ההתנהגות ודרכי הטיפול במקרים של חריגה מהם.
יש לציין שהתלמידים מזהים מספר קטן של אנשי צוות ,כגון המנהל ועוד מורה או שניים,
שמגיבים באופן רציני לאירועי אלימות ופועלים למנוע אותם .במקביל ,הם מזהים מורים ובעיקר מורות,
שאינם נוהגים להגיב לאלימות ,גם אם היא מתרחשת במהלך שיעורים שלהם.
"אני לא יודע שיש השגחה של מורים ,כי אני לא ראיתי ,אבל המורה מ .תמיד מסתובב ואם הוא
רואה אלימות ,אז הוא תמיד מעיר ומעניש".
"זה תלוי מי המורה ,כי יש כאלה שמתייחסים מאוד בחומרה ,ואפילו מעיפים מבית הספר בגלל
אלימות .צריך לדעת עם איזה מורה לא להתעסק ,כי כל אחד מתייחס לזה אחרת".
הספרות המקצועית מדגישה את המרכזיות של נוכחות מבוגרים במקומות מועדים,
התייחסות מיידית ואכיפה עקבית כאמצעים להפחתת אלימות בבתי ספר .התחושה של התלמידים
שאין נוכחות והשגחה קבועים ,שהתגובות אינן מיידיות או אפקטיביות עלולה להגביר התנהגות
אלימה של חלק מהתלמידים ואת תחושת חוסר הביטחון של תלמידים אחרים .יש להוסיף לכך את
התחושה של חוסר עקביות ואחידות בתגובות המורים ,שחלקם הקטן נחשב כמקפיד ומגיב ,ורובם
נחשב כמי שאינם מתערבים באופן אפקטיבי .נראה שיש מקום לעבודה בתוך הצוות כדי להכין
תוכנית משותפת ומוסכמת המגדירה את הכללים לנוכחות ,השגחה ותגובה לאירועי אלימות
וחוסר משמעת בזירות השונות של בית הספר.
בהקשר זה יש להפנות את תשומת הלב לכך שמספר תלמידים ציין שהמקומות והזמנים היותר
בטוחים בבית הספר הם אלו שבהם מורים נמצאים ומשגיחים ,כגון בקרבת חדר המנהלים וחדר המורים,
והמצבים הפחות בטוחים קשורים לחוסר נוכחות מורים .למשל ,תלמידים ציינו את שעות הבוקר
המוקדמות שבהן המורים עדיין לא הגיעו ,שעת התפילה שבה המנהל והמורים בתפילה אך התלמידים
האלימים בחצר ,ושעות אחר הצהרים ,לאחר עזיבת רוב המורים .כלומר ,לתלמידים יש צורך ברור
בנוכחות יותר משמעותית של המורים שיגיבו למתרחש ויגנו עליהם באופן אפקטיבי מתלמידים
אלימים .כפי שאמר אחד התלמידים:
"אני מרגיש בטוח בעיקר במקומות שנמצאים בהם מורים ,כי שמה אני יודע שאם מישהו יציק
לי ,אז המורה יראה את זה .אם מציקים ,אז לפעמים המורים עושים משהו ,ובגלל זה אני
משתדל להיות בהפסקה דווקא איפה שיש מורים ,כדי שאני אוכל להגיד להם אם מישהו יעשה
לי משהו".
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"הזמנים הבטוחים בבית הספר זה בשיעור ,כי אז יש מורה בכיתה ,אבל זה תלוי מי המורה ,כי
יש מורים שאצלם עושים בשיעור מה שרוצים כמו בשיעור  ,Xויש מורים שמפחדים אצלם
ללכת מכות בשיעור ,ואז זה טוב ,כי יותר בטוח".
"הזמנים המסוכנים בבית הספר זה בבוקר ,כי אז כולם באים ומסתובבים ,ועוד אין הרבה
מורים ועוד לא השיעור ,ואז אם בא מישהו עצבני ,אז הוא יכול להציק ולהכניס מכות".
"הזמן הבטוח בבית הספר זה בזמן השיעורים ,כי אז יש מורה בכיתה ,ואם קורה משהו ויש
מכות ,אז הוא יכול להרגיע את הילדים ולהפריד בין אלה שהולכים מכות".
"הזמן שלא בטוח בבית הספר זה זמן התפילה ,כי המנהל והמורים נמצאים בתפילה ,והתלמידים
הבעייתיים לא נכנסים לתפילה ,ואז הם יכולים לעשות בבית הספר מה שהם רוצים ,ואפילו
להרביץ בלי שאף אחד יידע".
בראיונות שלנו עם מורים התרשמנו שהיה פער ניכר בין רמות האלימות שאליהם נחשפנו בעת
התצפיות ושעליה שמענו מהתלמידים לבין מה שאמרו המורים .חלק ניכר מהם לא זיהו בעיות אלימות
רציניות בבית הספר ולא חשבו שיש בבית הספר בעיית אלימות.
" כשאני מסתובבת במסדרונות ובחצר – אני לא רואה כאן אלימות .יש דברים קטנים ברמה הבין-
אישית של התלמידים ,אבל לא הייתי קוראת לזה בעיה של אלימות".
" בכל מה שקשור לאלימות גלויה  -יש מעט אלימות גלויה בין תלמידים .עניין של פחד
להסתובב כאן במסדרונות או בחצר אין בכלל! אני  ,כאישה קטנה ,ממש לא מפחדת להסתובב
כאם בהפסקות במדרגות ,אפילו שזו אוכלוסייה שכולם בנים שיותר גבוהים ממני – ואין לי שום
בעיה של פחד מהם .אין כאן דחיפות או ריצות או סכנה .מה שיש זה כמו כלבלבים שמשתובבים.
היו שנים שהייתה עלייה באלימות – כרגע יש ירידה".
פער זה בין תפיסות מורים לבין התרשמויות שלנו ודיווחי תלמידים עשוי להתקשר לעובדה
שתלמידים תיארו מספר רב של אירועים אלימים בבית הספר (חלקם רציניים למדי) שעליהם המורים
כלל לא ידעו .לפי התיאורים ניתן היה להתרשם שחלק ניכר מאירועי האלימות כלל אינם מגיעים לידיעת
המורים .בחלק מהמקרים נאמר שאירועים אלו מתרחשים כשמורים אינם בסביבה .במקרים אחרים,
כשמורים רואים את המתרחש ,התלמידים אומרים שהמדובר במשחק והמורים מעדיפים לא להגיב.
"...המורים לא עשו כלום ,כי הם לא ידעו מזה שום דבר ,וגם אף אחד לא סיפר להם זה.
הסיפור נסגר בין שני הילדים".
"זה היה בהפסקה ,וכל המורים כבר היו בחדר המורים ,אז אף מורה לא ראה את זה ,ובגלל זה
הם לא עשו כלום .גם אף אחד לא סיפר להם אחרי זה על מה שקרה".
"המורים לא עשו כלום ,כי כשהם שאלו אותנו מה אנחנו עושים ,אמרנו להם שזה משחק ולא מכות
על באמת ,והם האמינו לנו ,ועזבו אותנו בשקט".
חשוב לציין שבשיחות עם אנשי צוות שמענו חברי צוות המודעים לכך שיש בבית הספר
אלימות הנסתרת מהם ושעשויות להיות לה השלכות קשות .נראה שיש מקום לגשר על הפער זה.
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כפי שציין אחד התלמידים" ,אולי עדיף שידברו עם התלמידים וישאלו אותם [כפי שעשו עורכי
המחקר הנוכחי] ואז הם יספרו להם" .אחד מחברי הצוות ציין שהייתה בעבר תוכנית להשתמש
בשאלון כדי לשמוע את זווית הראייה של התלמידים ,ותוכנית זו ,כרבות אחרות ,נגנזה ולא יצאה
אל הפועל .נראה שיש מקום להמליץ על תהליך מכוון ושיטתי להגביר את החשיפה של
המורים למציאות שבה חיים התלמידים מחוץ לטווח הראייה של המורים .ניתן להגיע
למפגש עם זווית הראייה של התלמידים בדרכים רבות וביניהן עריכת סקר מטעם בית הספר
בקרב התלמידים ,יצירת קבוצות מיקוד ,ואף יום שיוקדש כולו לדיונים בין הצוות לתלמידים
על היבטים של אלימות בבית הספר ודרכי ההתמודדות אתה.
גם בראיונות עם ההורים התרשמנו שיש פער גדול בין ההערכה שלהם את רמת האלימות
בבית הספר לבין מה שתואר על ידי התלמידים .חלק מההבדל בהערכה ניתן לשייך לצפיות של
ההורים לגבי מה שצפוי מבנים בגיל ההתבגרות ,ולגבי למה ניתן וצריך להגדיר כבעיית אלימות.
"שום בעיה שאני יודע עליה .הבן שלי לא אמר לי כלום ...אני לא חושב שצריכה להיות בעיה.
יש פה ילדים טובים .זה לא בית ספר בעייתי של ילדים שעושים צרות" .
" ...בסך הכל אני חושב שזה בית ספר טוב עם ילדים טובים .אני רואה מי החברים של הבן
של הבן שלי ...כולם – מי יותר ומי פחות – ילדים טובים .אני לא חושב שהם יכולים לעשות
בעיות רציניות של אלימות .פה מכה ,שם דחיפה ,אבל אלימות? לא נראה לי שאצל הילדים
האלה!
"אני לא חושבת [שיש בעיית אלימות] .תראה ,זה בית ספר של בנים ,ובנים זה כאלה שיותר
מדברים עם הידיים ,אבל אני לא חושבת שיש שם בעיות ...תראה ,זה ילדים טובים .אין שם
פושעים .כולם באים מבתים טובים ,עם הורים טובים שדואגים להם – זה לא ילדים מוזנחים
שרק הולכים מכות".
ההורים גם ציינו שלא ידוע להם דבר על מה בית הספר עושה כדי להתמודד עם אלימות ,מלבד
בכל הקשור למעורבות של ילדם באירועי אלימות .לפי הספרות המקצועית בתחום זה ,מצב עניינים זה,
שבו ההורים אינם מודעים לאלימות בבית הספר ולפעולות שננקטות כדי להתמודד אתה ,אינו מצב רצוי.
אחד הצעדים החשובים בתוכניות השונות להתמודדות עם אלימות היא הגברת המודעות לנושא בקרב כל
קהילת בית הספר ,כולל מורים והורים ,והגעה להסכמה על אופי הבעיה ,היקפה והצעדים שכולם ינקטו
כדי להתמודד אתה .יש מקום לשקול אמצעים ליידע את ההורים באשר לסוגיות שבית הספר מתמודד
אתם בתחום זה ולערב אותם בצעדים המערכתיים (ולא רק אלו הקשורים לילדים ספציפיים) שבהם נוקט
בית הספר.
מאחד הראיונות עם המורים עלה שבבית הספר הוחלט לא למנות ,כפי שמקובל בבתי ספר
רבים אחרים ,ממונה על משמעת ,כדי לעודד את כל המורים להיות מעורבים .נראה שהמציאות
בבית הספר מצביעה על כך שייתכן שיש מקום לשקול שוב את הרעיון של בעל תפקיד
המקדיש מאמץ ממוקד כדי להתמודד עם אלימות ,במקביל למעורבות עמוקה ועקבית יותר של
כלל צוות בית הספר.
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כמו כן ,מצאנו שהיו ניסיונות לקדם תוכניות חינוכיות הקשורות להתמודדות עם אלימות,
כגון גישור .לפחות מהמידע שיש בידנו נראה שתוכניות אלו לא התקדמו ולא יצאו אל הפועל.
התחושה החוזרת היא שמכיוון שאין גיבוי ומנהיגות חד משמעית המקדמת באופן מלא תוכניות
כלשהן ,אין המשכיות והתוכניות השונות אינם מתגשמות.
שאלנו תלמידים על זמנים שהם יותר נעימים בבית הספר ,ומספר תלמידים ציינו טקסים
ומסיבות ,כפי שאמר אחד התלמידים:
"הזמנים שיותר נעים לי בבית הספר זה בזמנן של כל מיני חגים ,כי אז יש מסיבות,
וגם כשעושים ימי ספורט ,כיוון שאז כולם מגובשים ,ופחות מציקים אחד לשני.
פתאום בימים האלה כולם נהיים חברים של כולם ,ולא מקללים ,ולא מציקים ולא
מרביצים".
גם מורים אחדים הציעו להרחיב פעולות העשרה מעין אלו כדרך לקדם את האווירה החיובית
בבית הספר .התרשמנו שבאופן יחסי לבתי ספר אחרים שבהם צפינו מספר הפעילות מסוג זה אמנם קטן
יותר בבית הספר.
מספר תלמידים ציינו שהם מרגישים בטוחים בבית הספר .מרביתם אמרו שהם מרגישים חזקים
מספיק כדי להתגונן ויש להם חברים שיגוננו עליהם ,ולכן הם מרגישים בטוחים.
"אני מרגיש בטוח לגמרי בבית הספר ,וממש לא מפחד שיעשו לי משהו ,כי מה כבר יכול
לקרות? שאני אלך מכות עם מישהו? אז מה? אני אקרע אותו .אין פה עבריינים שיהרגו
אותי ,סתם מכות ,אני אלך מכות ,ואני חזק ,אז מה אכפת לי מקצת מכות?
על המידה שבה התלמידים חשופים לאלימות ומוטרדים ממנה ,ניתן ללמוד בין השאר על
ההמלצה של מספר תלמידים להקים תחנת משטרה בבית הספר .תלמידים אלו ציינו בלעג ,שבכך ניתן
יהיה לחסוך את היציאות התכופות לתחנת המשטרה כדי להתלונן על התנהגות תלמידים .מעניין ,שאחד
התלמידים הציע תחנת משטרה בבית הספר ,דווקא כדי שהתלמידים ירגישו מוגנים מפני אלימות.
נראה היה שהתלמידים מרגישים שאין תשומת לב מספקת לצרכיהם .כשהם נשאלו להמלצות
ולבקשות שלהם הם אמרו בין היתר:
"שהמורים צריכים לטפל יותר בדברים הקטנים ,ולשים אליהם יותר לב .הם צריכים לתת
יותר תשומת לב לילדים ולבעיות שלהם ,ולהתייחס אליהם יותר באופן אישי".
גם חלק מהמורים חשים שיש מקום לתת לתלמידים חלק נכבד יותר ומשתף בתהליכי קבלת
החלטות .שיתוף זה גם יסייע לתלמידים להבין את המורכבות של ההחלטות המתקבלות על ידי
הצוות.
לסיכום ,בית הספר מתמודד עם אתגרים גדולים .נראה שהמנהל וציוותו מאוד מעוניינים
בתלמידים וברווחתם .אולם ,קשה למצוא תוכנית שיטתית של בית הספר שנועדה לזהות את הבעיות
בתחום ההתמודדות עם אלימות ,ולבנות תוכנית עבודה ארוכת טווח כדי להתמודד עם האלימות בדרך
עקבית ומוסכמת על כל הצוות .להערכתנו חשוב שבית הספר יקיים תהליך של יצירת תוכנית בית ספרית
לשיפור אקלים בית הספר וההתמודדות שלו עם אלימות בהשתתפות הצוות ,התלמידים וההורים.
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בית הספר ת .ב – .תיכון ערבי בדואי ,אלימות גבוהה באופן לא טיפוסי
בית ספר התיכון הבדואי שוכן במבנה הכולל כ 16-חדרי לימוד ומעבדת מדעים .לבית הספר בניין נפרד
בו לומדים תלמידי הנתיב הטכנולוגי/מקצועי והוא ממוקם במבנה הסמוך למבנה בית הספר .מספר תלמידי
התיכון בשנת  2003הינו פחות מ 450 -תלמידים כאשר רובם מגיעים מהפזורה הבדואית -יישובים לא
מוכרים המצויים ברדיוס עד  50ק"מ מבית הספר .בביה"ס התיכון כ  30מורים ,ביניהם מורים בדואים,
יהודים ,נוצרים ומורים ערבים מהצפון.
דוח על סקר כמותי בקרב התלמידים בבית הספר
במסגרת הסקר חולקו שאלונים לשתי כיתות בכל אחת משלוש השכבות בחטיבה העליונה.
בסקר השתתפו  58בנים ( )45.7%ו 69-בנות (.)54.3%
בדוח זה אנו מציגים את הממצאים שעלו בסקר .כמו כן ,אנו משווים את הממצאים שהתקבלו
בבית הספר לממצאים שהתקבלו בחטיבות העליונות האחרות במגזר הבדואי שהשתתפו בסקר הארצי
בשנת תשס"ב( .בכל מקום שנציין ממוצע ארצי הכוונה תהייה לקבוצת בתי ספר זו) .חשוב להדגיש
שהסקר משקף את זווית הראיה של התלמידים ולא את מה שהצוות בבית הספר חושב ולא את ממצאי
התצפיות ,הראיונות ועבודת השדה שנערכו בבית הספר .המדגם הקטן בבית הספר מחייב זהירות רבה
בפירוש הממצאים.
קורבנות לאלימות תלמידים
שאלנו תלמידים האם הם היו קורבן לפגיעה מצד תלמידים אחרים במהלך החודש האחרון.
מהממצאים אפשר ללמוד ששיעור נכבד של תלמידים מדווחים שגנבו להם דברים אישיים או ציוד (כ-
 .)39%כמו כן בולטת העובדה שהרבה תלמידים אומרים שראו תלמידים בבית הספר עם סכין (כ-
 .)47%כשליש מהתלמידים גם מדווחים על היותם מעורבים בסכסוך על רקע של ריב בין משפחות.
כרבע מהתלמידים מדווחים שתלמיד אחר תפס ודחף אותם בכוונה ,השתמש באבן או בחפץ אחר
כדי לפגוע בהם ,או קיבלו בעיטה או אגרוף מתלמיד אחר .שיעור לא מבוטל מהתלמידים גם היה מעורב
באלימות קשה יותר – כ 12% -אמרו שנתנו להם מכות רצח וכ 14.5% -שנפגעו בעת קטטה.
בהשוואה לשאר החטיבות העליונות במגזר הבדואי שהשתתפו בסקר הארצי נראה ,שבחלק ניכר
מהדיווחים על פגיעות פיזיות השיעור בבית הספר היה גבוה .כך למשל 17.1% ,מהתלמידים בחטיבות
הביניים האחרות במגזר הבדואי דיווחו שתלמיד השתמש באבן או בחפץ אחר כדי לפגוע בהם ,לעומת
 24.8%מהתלמידים בבית הספר שדיווחו על פגיעה כזו .גם גניבות מדווחות יותר בבית הספר (38.6%
לעומת  28.4%בממוצע ארצי) .לעומת זאת ,פגיעות מילוליות ורגשיות מדווחות בבית הספר פחות מאשר
בממוצע הארצי .למשל 37.1% ,אומרים שקיללו אותם בחודש האחרון לעומת  46.4%בממוצע הארצי
של החטיבות העליונות במגזר הבדואי ,ו 33.6% -אמרו שתלמיד אחר לעג להם ,העליב אותם או השפיל
אותם במילים לעומת –  39.7%בממוצע הארצי.
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הטרדה מינית
שאלנו את התלמידים לגבי מספר התנהגויות שמקובל לראות כהתנהגויות של הטרדה מינית.
חשוב לציין ,שחלק מהתלמידים דיווחו על התנהגויות שהם לא התכוונו שיהוו הטרדה מינית .במקרים
רבים מדובר על התנהגויות הנעשות כחלק ממשחק ,הטרדה והצקה וכדומה .למרות זאת ,אנו חושבים
שיש מקום לזהות דפוסי התנהגות אלו ,שהקורבנות שלהם עשויים להרגיש אותם כהטרדה מינית.
מצאנו בבית הספר מספר תופעות בולטות בכל האמור להטרדה מינית .בין היתר מדווחים כ –
 18%שניסו לנשק אותם 16% ,שניסו 'להתחיל אתם' (באופן מיני) ,ו 14% -שהציצו להם בשירותים.
באופן כללי ,הדיווחים על הטרדה מינית הם גבוהים יותר מהמדווחים בבתי ספר מקבילים במגזר הבדואי
– על הצצה בשירותים מדווחים  14.2%בהשוואה ל –  7.6%בממוצע הארצי 9% ,שהפעילו עליהם לחץ
חברתי להיענות לדרישה בתחום המיני לעומת  ,5.2%ו 17.7% -מדווחים שניסו לנשק אותם לעומת
 14%בחטיבות ביניים אחרות במגזר.
פגיעות צוות בתלמידים
שאלנו את התלמידים האם מישהו מחברי הצוות פגע בהם בחודש האחרון .באופן כללי ניתן
לראות ששיעור גבוה יחסית של תלמידים מדווחים על כך שפגעו בהם .התופעה הבולטת ביותר ,כפי
שהיא הבולטת ביותר בכל הארץ ,היא הדיווח על כך שאיש צוות לעג להם ,העליב או השפיל אותם
( .)32.2%גם פגיעות פיזיות מדווחות בשיעור גבוה .למשל ,כ 23% -מדווחים שצבטו אותם .יש לשים
לב לעובדה שכמעט  19%מהתלמידים מדווחים שאיש צוות העיר להם הערות עם כוונות מיניות.
הדיווחים בבית הספר על פגיעות צוות הם שכיחים יותר מהמדווח בבתי ספר מקבילים במגזר
הבדואי .תופעה זו בולטת באשר ללעג ועלבון ( 32.2%לעומת  ,)27.5%הערות עם כוונות מיניות
( 18.6%לעומת  )9.4%וצביטות ( 22.9%לעומת .)17.2%
פגיעות התלמידים בתלמידים אחרים
שאלנו את התלמידים על פגיעות אלימות שהם ביצעו כלפי אחרים .השיעור הגבוה ביותר של
דיווחים היו על עלבונות וקללות כלפי אחרים ( ,)21.4%מכות לילדים אחרים (כ –  ,)18%ואיומים
( .)17%באופן כללי יש דמיון בין שיעור הדיווחים בבית הספר לאלו שבבתי ספר אחרים ,עם נטייה קלה
לפחות דיווחים על פגיעות בתלמידים אחרים בבית הספר בהשוואה לממוצע .יש לציין עם זאת ,ש9% -
מתלמידי בית הספר מדווחים שהעירו הערות מיניות לעומת  5.7%בחטיבות ביניים מקבילות.
היעדרות עקב פחד ,הערכת חומרת הבעיה והשוואה לשנה הקודמת
שאלנו את התלמידים האם במהלך החודש האחרון הם נעדרו מבית הספר כי פחדו שמישהו
יפגע בהם בבית הספר או בדרך אליו וממנו .מצאנו שכ –  6%מהתלמידים בבית הספר אמרו שנעדרו
מבית הספר לפחות יום אחד .ממצא זה דומה לממוצע במגזר.
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שאלנו את התלמידים עד כמה יש בעיית אלימות בבית הספר .מצאנו שכ –  30%מהתלמידים
מציינים שבעיית האלימות בבית הספר היא גדולה מאוד ,כ –  25%שהבעיה היא בינונית וכ19% -
שהבעיה היא קטנה מאוד .התפלגות זו דומה למדי להתפלגות בקרב החטיבות העליונות האחרות במגזר
הבדואי.
למרות ההערכה על חומרת הבעיה ,כ –  30%מהתלמידים אמרו שבשנת תשס"ב הייתה הרבה
פחות אלימות מאשר בשנת תשס"א ועוד  30%אמרו שיש בבית הספר פחות אלימות .רק כ –  12%אמרו
שיש הרבה יותר אלימות מאשר בשנה הקודמת .התמונה די דומה לזו שבמגזר הארצי .עם זאת בבית
הספר היו יותר תלמידים שראו שיפור גדול ברמת האלימות בהשוואה לשנה הקודמת מאשר בשאר בתי
הספר במגזר ( 29.5%לעומת  22.2%בממוצע הארצי של החטיבות העליונות הבדואיות).
תחושת סכנה בבית הספר
הצגנו בפני התלמידים שורה של שאלות הנוגעות לתחושת הסכנה בבית הספר .מצאנו שכמעט
רבע מהתלמידים חשו שבית הספר הוא מקום מסוכן עבורם ,וכ 15% -פחדו שתלמידים אחרים יפגעו
בהם בבית הספר או בדרך אליו .תחושות סכנה אלו דומות מאוד לאלו שדווחו על ידי תלמידים בדואים
אחרים בחטיבות הביניים.
תמיכת מורים ושיתוף תלמידים
שאלנו את התלמידים שורה של שאלות הנוגעות למידה שבה המורים תומכים בהם ומתייחסים
אליהם באופן חיובי .התמונה המתקבלת באשר לתמיכת מורים בתלמידים בבית הספר דומה מאוד לתמונה
הארצית .בין התופעות הבולטות הוא השיעור הגבוה של תלמידים המציינים שהמחנך מכבד אותם ()76%
ושיש להם יחסים קרובים וטובים עם המורה שלהם ( .)71%כמו כן ,ניתן לראות ששיעור נמוך של
תלמידים בבית הספר מסכימים שכשעצוב ורע להם או כשיש להם בעיות ביחסים עם חברים הם מרגישים
נוח לדבר על זה עם המחנך (כ 36% -וכ .)39% -ממצאים אלו דומים לממוצע במגזר הבדואי .כ58% -
מהתלמידים אומרים שהצוות בבית הספר עושה מאמצים לשתף תלמידים בהחלטות חשובות (שיעור זהה
לממוצע הארצי) ,ו 44% -מסכימים שהתלמידים ממלאים תפקיד חשוב בטיפול בבעיות אלימות ,שיעור
נמוך מהארצי (.)50%
הערכת תפקוד המנהל בטיפול באלימות
הצגנו לתלמידים את השאלה כיצד הם מעריכים את הדרך שבה המנהל מתמודד עם אלימות.
מצאנו שבבית הספר מספר התלמידים שמעריכים את תפקוד המנהל באופן חיובי גבוה באופן ניכר ממספר
התלמידים שחושבים שהתפקוד שלו לא טוב .לכ –  33%מהתלמידים יש הערכה טובה מאוד ועוד ל-
 31%יש הערכה טובה על תפקוד המנהל בנושא הזה ,לעומת רק  22%שיש להם הערכה מאוד לא טובה.
ההתפלגות דומה למדי להתפלגות הארצית.
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היבטים שונים של טיפול בנושא האלימות בבית הספר
הצגנו בפני התלמידים מספר שאלות הנוגעות לפעילויות של בית הספר בנושא האלימות,
ולהערכה של התלמידים באשר להתנהגויות של המנהל והמורים בתחום זה .מצאנו ששיעור גבוה של
תלמידים בבית הספר מסכימים שהמנהל עושה מאמץ רציני למנוע אלימות ולטפל בה ( )60%ושיעור
גבוה אף יותר חושב כך לגבי המחנכים (כ –  .)70%יש נטייה ברורה של התלמידים לראות את המורים
כמי שעוזרים להם כשהם מתלוננים על כך שפגעו בהם (כ –  ,)68%וכשיש מכות או קטטות יש מורים
תורנים שמתערבים ( .)69%עם זאת ,יש לציין שרק כ  55%-חושבים שהמורים מצליחים לטפל היטב
בתלמידים שעושים צרות .כמו כן חשוב להפנות את תשומת הלב לכך שרק כ 52% -חושבים שהחוקים
והכללים הנוגעים לאלימות הם הוגנים ,ושיש בבית הספר כללים ברורים וידועים נגד הטרדה מינית.
ההשוואה לממוצע בחטיבות הביניים האחרות במגזר הבדואי מראה דמיון רב .עם זאת ,יש לשים
לב שבבית הספר שיעור התלמידים המדווחים שבהפסקה יש מורים בחצר המשגיחים שלא תהייה אלימות
הוא נמוך מהממוצע ( 56.9%לעומת .)66.5%
סיכום
בהשוואה לשאר החטיבות העליונות במגזר הבדואי נראה ,שבחלק ניכר מהדיווחים על פגיעות
פיזיות השיעור בבית הספר היה גבוה .לעומת זאת ,פגיעות מילוליות ורגשיות מדווחות בבית הספר פחות
מאשר בממוצע הארצי .באופן כללי ,הדיווחים על הטרדה מינית הם גבוהים יותר מהמדווחים בבתי ספר
מקבילים במגזר הבדואי .בין ההתנהגויות השכיחות יותר בבית הספר היו  -הצצה בשירותים ,הפעלת לחץ
חברתי להיענות לדרישה בתחום המיני ,וניסיונות לנשק ללא הסכמה.
הדיווחים בבית הספר על פגיעות צוות בתלמידים הן גבוהות יותר מהמדווח בבתי ספר מקבילים
במגזר הבדואי .תופעה זו בולטת באשר ללעג ועלבון כלפי התלמיד ,הערות עם כוונות מיניות וצביטות.
יש דמיון בין שיעור הדיווחים של התלמידים בבית הספר על פגיעות שלהם באחרים לאלו
שבממוצע הארצי ,עם נטייה קלה לפחות דיווחים על פגיעות בתלמידים אחרים בבית הספר.
שיעור התלמידים שנעדר מבית הספר עקב פחד מאלימות דומה לממוצע הארצי .בדומה לחטיבות
ביניים אחרות במגזר הבדואי ,רוב התלמידים רואה את בעיית האלימות בבית הספר כגדולה או בינונית.
למרות ההערכה על חומרת הבעיה ,רוב התלמידים חושבים שרמת האלימות בבית הספר היא נמוכה מזו
שבשנה שעברה .כרבע מהתלמידים חשו שבית הספר הוא מקום מסוכן עבורם ,בדומה לממוצע במגזר
הבדואי.
התמונה המתקבלת באשר לתמיכת מורים בתלמידים בבית הספר דומה מאוד לתמונה הארצית.
בין התופעות הבולטות הוא השיעור הגבוה של תלמידים המציינים שהמחנך מכבד אותם ושיש להם יחסים
קרובים וטובים עם המורה שלהם .כמו כן ,שיעור נמוך של תלמידים בבית הספר מסכימים שכשעצוב ורע
להם או כשיש להם בעיות ביחסים עם חברים הם מרגישים נוח לדבר על זה עם המחנך.
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בבית הספר מספר התלמידים שמעריכים את תפקוד המנהל באופן חיובי גבוה באופן ניכר
ממספר התלמידים שחושבים שהתפקוד שלו לא טוב .מצאנו ששיעור גבוה של תלמידים בבית הספר
מסכימים שהמנהל עושה מאמץ רציני למנוע אלימות ולטפל בה ושיעור גבוה אף יותר חושב כך לגבי
המחנכים .ההשוואה לממוצע בחטיבות הביניים האחרות במגזר הבדואי מראה דמיון רב .עם זאת ,יש
לשים לב שבבית הספר שיעור התלמידים המדווחים שבהפסקה יש מורים בחצר המשגיחים שלא תהייה
אלימות הוא נמוך מהממוצע.
ממצאי המחקר האיכותני בבית הספר
בית הספר ת .ב .הוא בית ספר תיכוני במגזר הבדואי שכמעט כל תלמידיו מגיעים מהפזורה .הרקע של רוב
משפחות התלמידים הוא מסורתי .בית הספר מתמודד עם הקשיים שכל המגזר הבדואי מתמודד אתם,
וחלק ניכר מהורי התלמידים הם מובטלים או במצב כלכלי קשה ,ולרובם הגדול אין השכלה פורמאלית.
מדברי המנהל עולה שלדעתו כיום אין הפלייה מכוונת כלפי בית הספר עקב היותו בדואי והוא מקבל את
התמיכה והמשאבים שהוא זקוק להם ,כשהוא מצליח להציג תוכניות משכנעות.
המנהל מדגיש את המשימות הלימודיות של בית הספר ועושה מאמץ רב להגביר את ההצלחה
בבחינות הבגרות .המנהל תיאר שורה של פעילויות ופרויקטים המכוונים להגביר את ההצלחה בלימודים.
לדבריו יש עליה מתמדת בשיעור הניגשים ומצליחים בבחינות הבגרות ,וירידה ניכרת בנשירה .נציין
שהספרות המקצועית מדגישה את החשיבות של הצגת ציפיות אקדמיות גבוהות בפני תלמידים כדרך
ליצור אקלים בית ספרי טוב .בתי ספר שבהם אין צפייה שהתלמידים יגיעו להישגים אקדמיים גורמים
לתלמידים רבים לוותר על המאמץ הלימודי ולהפנותו להתנהגות אלימה ולא נורמטיבית .יש לראות את
הדגש הלימודי של בית הספר כחלק מהדרכים להביא לאקלים בית ספרי מיטבי .יש למצוא דרכים
ומשאבים להמשיך ולהשקיע בבית הספר לשם קידום ההישגים הלימודיים של תלמידיו.
עם זאת ,יש להפנות את תשומת הלב לכך שכמעט כל הדגשים שפירט המנהל התייחסו לקבוצת
התלמידים בעלי הפוטנציאל הרב יותר שעשויים להצליח בבחינות הבגרות ,עם ההכנה המתאימה .הרבה
פחות דגש ניתן לתלמידים אחרים ,כגון אלו במגמת החשמל .התרשמנו שמגמה זו לא רק מנותקת פיזית
מהבניין המרכזי של בית הספר ,אלא גם פחות קרובה למרכז תשומת הלב והעשייה .כאמור ,צפיות
לימודיות גבוהות יותר עשויות לסייע ביצירת אקלים טוב יותר .תלמידים בעלי הישגים נמוכים ומוטיבציה
לימודית לא גבוהה הם בסיכון רב יותר למעורבות באלימות .נראה שיש מקום למחשבה מעמיקה לגבי
הדרכים לקדם גם קבוצת תלמידים זו ולהבטיח שהם יחושו שייכות לבית הספר ולמטרותיו החינוכיות.
בראיונות עם מורים חלקם ציינו את תשומת הלב הנמוכה יותר הניתנת לחלק של החינוך
החברתי .לדבריהם ,הם לא ידעו מי רכז החינוך החברתי עד לשלב מתקדם למדי בשנת הלימודים .מורים
הביעו צורך בתמיכת הנהלה בפעילויות חברתיות כגון יציאה לתיאטרון ,התנדבות בקהילה ,מפגשים
בנושאי בריאות ,איכות סביבה וכד' .יש לציין שבעת שהותנו בבית הספר נחשפנו לפעילויות חברתיות-
ערכיות כגון סיור בבית המשפט והכנה למפגשי דו-קיום בין יהודים לערבים.
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במפגש עם המנהל הוא הדגיש את החשיבות של התייחסות לרמות נמוכות של אלימות כדי למנוע
מצב של התדרדרות .לדבריו ,אם מגיבים ביעילות ובמהירות לאירוע שנראה פחות משמעותי (כגון גניבת
תרנגול) הרי ניתן בכך למנוע שיתרחשו אירועים יותר משמעותיים בעתיד (כגון גניבת כבש ואף חטיפה).
לא שמענו הדים לגישה זו אצל מורים אחרים ואין תקנון בית ספרי המגדיר את דרך ההתמודדות על רמות
שונות של אלימות בבית הספר.
בביקורים ובתצפיות התרשמנו שהמנהל אינו נוהג להסתובב ברחבי בית הספר-במסדרונות בזמן
שיעורים ובהפסקה באזור החצר -כדי לראות את המתרחש ,ובמקביל לתת לתלמידים ולצוות תחושה של
נוכחות ובקרה .במספר בתי ספר אחרים התרשמנו שנוכחות פיזית מעין זו של המנהל נתנה לצוות
המורים ולתלמידים תחושה שהמנהל מעורב בנעשה בבית הספר.
בתצפיות ובביקורים במהלך השנה ראינו תמונה מעורבת בכל הקשור לטיפוח בית הספר
ואחזקתו .המסדרון בקומה התחתונה מטופח מאוד ,הקומה שנייה ורוב הכיתות הרבה פחות מטופחות.
בחצר ליד הבניין הראשי בדרך כלל נקי ,אזור האופנה היה מטופח ונקי מאוד ,אך מאוד לא נקי באזור
הסדנאות ומגמת חשמל ,ונראה שהיו שם עטיפות של חטיפים ובקבוקים זרוקים מזה זמן רב .במהלך
השנה נשברו שתי דלתות זכוכית גדולות ובמשך זמן רב הן לא תוקנו .במספר ביקורים מצאנו שירותים
סגורים ,ובחלק מהמקרים הם לא היו נקיים ,לא היה נייר והריח היה לא נעים וחזק .בתצפיות ראינו
תלמידים שמלכלכים ,בעיקר על ידי זריקת עטיפות של חטיפים בחצר ,או היישר מחלון כיתתם החוצה.
תלמידים התלוננו בפנינו שחבריהם לא שומרים על הריהוט של הכיתות שאינן שלהן .ליד המקלט
המשמש כאולם ספורט יש ריח חזק מאוד של שתן .במספר מקומות ראינו שהמכסים רבים של שקעי
החשמל היו שבורים ,ובמספר מקומות חוטי חשמל היו חשופים בקרה מסוכנת לפעילות תלמידים.
ההתרשמות שלנו הייתה שבתחילת השנה בית הספר היה מטופח ותוחזק באופן יעיל יותר ,אך במשך
השנה חלה התדרדרות הדרגתית.
הספרות המקצועית מדווחת על קשר בין בית ספר לא מטופח לבית ספר שבו התלמידים
מפעילים וונדליזם ופוגעים בציוד וברכוש .התחושה של הזנחה וחוסר טיפול בתקלות בבית הספר עלולה
לגרור מעגל קסמים שבו תלמידים אינם חשים אחריות לסביבתם וממשיכים ופוגעים בה.
להערכתנו ,יש מקום לשלב את התלמידים במאמץ חינוכי יום-יומי למנוע לכלוך ופגיעה
בריהוט וגם במאמצים מתוכננים וציבוריים של 'ימי ניקיון' וטיפול' בבית הספר .בתצפיות שלנו
ראינו לפעמים תלמידים המעורבים בניקיון אך אלו היו תופעות נדירות .פעילות של תלמידים ומורים
לניקיון בית הספר תשפר כמובן את חזות בית הספר ,אך תהייה בה גם תרומה לגיבוש קהילת בית הספר.
זאת ,בעיקר אם יום כזה ילווה בפעילות חברתית מתוכננת ומאורגנת על ידי מועצת התלמידים כמו מסיבה
מסכמת ,משחק כדורגל חגיגי בין הצוות לתלמידים ,פרסים לקבוצה שתרמה הכי הרבה לניקיון ,וכד'.
בראיונות עם מורים הביעו חלק מהם אי שביעות רצון מהיחסים בצוות .התרשמנו שהקושי לא
היה ביחסים מתוחים ובקונפליקטים בינאישיים ,אלא יותר בתחושה שחסרים יחסי צוות מספקים
ותומכים .בין היתר הביעו מורים תחושה שאין יחסי עבודה יעילים בין המורים לבין היועצת ושהיועצת
אינה עושה מאמץ להשתלב בפעילויות החברתיות שנועדו לגיבוש הצוות .מחלק מהמורים שמענו על
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התחושה של הפלייה מצד ההנהלה כלפי מורים שאינם 'מקורבים' למנהל והעדפה של בני משפחה/שבט.
כמו כן ,היו עימותים שנבעו משייכות למשפחות יריבות.
חלק מאנשי הצוות הביעו מורת רוח מכך שאין טקסים המכבדים את הצוות והנותנים תמיכה
הדדית .למשל ,הם ציינו שנפטרה מורה אהודה ומסורה ,ולא הייתה התייחסות לכך ,כגון פינה לזכרה
בבית הספר .מורה אחר הצביע על כך שלמרות שבן משפחה של אחד המורים נפטר ,לא תוכנן ביקור
אבלים מטעם העמיתים .בין היתר אמרו מורים שהיו רוצים במפגשים של צוות שיהיו בהם תכנים
משמעותיים ולא רק מיקוד באוכל .יש לציין שהמנהל ערך פעילות מיוחדת לשבירת הצום כדי לקדם את
הגיבוש בצוות .עם זאת ,פעולה זו הייתה די בודדת ולהערכתנו נדרש זמן ודי הרבה מאמץ ותכנון קפדני
מראש לפני שפעולות מעין אלו יוכלו לתרום את התרומה החיובית שלהם לגיבוש הצוות ולתחושה שהם
מוערכים על ידי ההנהלה ועמיתיהם.
חשוב להדגיש ,שתחושת לכידות בצוות והרגשה של שייכות ותמיכה הדדית ,עשויים לסייע
ביצירת אווירה חיובית ומעודדת בקרב הצוות .לאווירה כזו של שייכות ושביעות רצון עשויות להיות
השלכות חיוביות על אקלים בית הספר ,גם ביחסי צוות-תלמידים.
בראיונות הצביעו אנשי הצוות על כך שאין מעורבות רבה של הורים בבית הספר .התחושה
הייתה שההורים מגיעים רק אם יש בעיה ואם מזמנים אותם .חלק מהמורים אמרו שבדרך כלל ההורים
נענים לבקשות המורים ,אלא אם מדובר ביריבויות חמולתיות .נראה שבית הספר משתמש במנגנונים
הרגישים לתרבות הבדואית ומפעיל לעתים גורמים המתווכים בין הורים למורים ,כדי להקטין את החיכוך.
חלק מהמורים שראיינו חשו שפעולות אלו 'עוקפות' אותם ומתקבלות החלטות לא ענייניות המבוססות על
היחסים עם משפחות אלו.
יש לציין שבטקסים השונים לא נכחו הורים .אנו ערים לקושי של הורים להגיע מהפריפריה
במהלך יום לימודים לבית הספר ,אך נראה שיש מקום לשקול לשלב לפחות נציג של ההורים בטקסים
השונים ,הן אלו המיועדים לתלמידים והן המיועדים לצוות .ייתרה מזו ,להערכתנו בית הספר צריך לעשות
מאמץ של יישוג ,ולפנות להורים ולמשפחות של התלמידים כדי לערב אותם יותר בבית הספר ובמטרותיו
החינוכיות.
בתצפיות ובביקורים התרשמנו מאווירה שקטה למדי .בדרך כלל לא נשמע רעש מהכיתות או
צעקות של מורים .בשעת השיעורים לא ראינו תלמידים 'מטיילים' במסדרונות והכניסה לשיעורים מהירה
ושקטה בהרבה מרוב בתי הספר שאותם ראינו .בחצר התלמידים ישבו ושוחחו או שיחקו במגרש; לא
ראינו השתוללויות או 'משחקי אלימות' ,כפי שראינו במספר בתי ספר אחרים .לעתים נדירות ראינו
תלמיד שדחף תלמיד או סטר לעורפו ,וגם אירועים אלו לא התפתחו לכלל עימות .בכניסה לבית הספר
ולכיתות לא ראינו תופעות של מכות או מריבות ,אלא כניסה שקטה של התלמידים .לא שמענו קללות
בקול רם או שימוש בלשון גסה ,מתגרה או מאיימת .עם זאת ,מהראיונות ומהמחקר הכמותי עולה שיש
מידה לא קטנה של אלימות פיזית בבית הספר .לפחות בחלק מהמקרים נראה שהרקע הוא יריבויות
ומאבקים בין משפחות מחוץ לבית הספר ,המוצאים את דרכם לבית הספר .ייתכן שרוב מעשי האלימות
הם נסתרים מהעין ,גם מעיניהם של אנשי הצוות .במקרה כזה יש למצוא דרכים לוודא שהצוות מודע
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למתרחש ולא מתפתחות בעיות אלימות בין תלמידים שהמורים לא מודעים להם וכשהן מתפרצות עוצמתן
גבוהה בהרבה.
אחד ההיבטים שיש לתת עליהם את הדעת היא התחושה הלא נעימה של חלק מהבנות בקרבת
הבנים .הבנות לא מתלוננות בפומבי אך נראה שהמפגש המתמשך עם בנים ,ובעיקר המצבים שבהם בנים
יושבים ברחבה וסוקרים את הבנות ,מעוררים תחושות לא נוחות אצל הבנות .באחת התצפיות שלנו
תלמיד שרק לעבר קבוצת תלמידות ,ובמקרה נדיר איים אחד הבנים שיפגע פיזית באחת הבנות .אחת
התלמידות גם כללה מורים בקבוצה המעוררת בה אי נוחות .יש לציין שבסקר הכמותי שערכנו בבית
הספר דיווחו התלמידים על התנהגויות מטרידות מבחינה מינית בשכיחות גבוהה מאשר בבתי ספר
מקבילים במגזר הבדואי ,כולל הערות בגוון מיני מצד מורים.
יש להתריע מפני התעלמות מנושא זה הנובעת מרגישותו הרבה .בניתוח של אירועים קשים
שהתרחשו בבתי ספר אחרים נמצא שהטרדות מיניות נמשכו זמן רב ללא התייחסות והמודעות והתגובה
הגיעו רק לאחר שהאירועים הסלימו .יש למצוא דרכים להתייחס לנושא רגיש זה .ההתייחסות צריכה
להיות בהתאם לתרבות של התלמידים ומשפחותיהם ,מבלי לגרום לנזקים לבנות שמתלוננות יש
למצוא דרכים לעודד את הבנות לשוחח על כך בצורה דיסקרטית שתאפשר התמודדות עם התופעות
היום-יומיות ,עוד לפני שיתרחשו אירועים קשים יותר .יש לציין שמחקרים מסויימים מצביעים על
הייתרון שבהפרדה פיזית בין בית ספר לבנות לבית ספר המיועד לבנים .על סמך המחקר הנוכחי איננו
יכולים להמליץ המלצה ברוח זו .אנו ממליצים לקיים דיון מסודר בנושא זה כדי לבחון את היתרונות
והחסרונות עבור בית הספר.
שאלנו את התלמידים על מקומות נעימים ופחות נעימים בבית הספר .חלק מהכיתות נתפסות על
ידי התלמידים כמקומות בטוחים ונעימים ,אך כיתות אחרות הן מקומות לא נעימים .בין היתר יש תחושה
שבכיתות שאינן של התלמיד הוא מרגיש פחות בטוח .מגרש הספורט תואר על ידי חלק מהתלמידים
כמקום נעים .חלק אחר ציין שבמגרש מתרחשות לעתים קטטות ,הנובעות ממתח על השימוש במגרש .כמו
כן ,יש תלמידים היוצאים מהכיתה (בורחים מהשיעור) והם מפריעים לתלמידים הנמצאים בשיעור ספורט.
כאמור ,השירותים בבית הספר הם מקום לא נעים עבור התלמידים .בחלק מהזמן הם סגורים ,בחלק אחר
הם לא נקיים .תלמידים גם מתלוננים על הטרדה של תלמידים אחרים בעת השהות בשירותים.
בביקורים ראינו מעורבות של המאבטח ביחסים בין תלמידים בינם לבין עצמם ,ולא רק
בהתייחסות למול גורמים מחוץ לבית הספר ,כפי שמקובל אצל מאבטחים במקומות רבים .התרשמנו
שהנוכחות של המאבטח משלבת דאגה לביטחון הפיזי עם התייחסות להתנהגות של התלמידים ,מתן
הדרכה ולקח .כך למשל הוא העיר להם על הקפדה על כללי הכנסת אורחים ומתן כבוד למבוגרים .הוא גם
העיר בעדינות לתלמיד שאותו ראה מעשן והתלמיד התנצל .התרשמנו שהילדים מגיבים בחיוב
להתערבויותיו .נראה שלנוכחות המאבטח יש תרומה חיובית למניעת אלימות וקונפליקטים בחצר.
לעומת זאת ,בתצפיות לא ראינו השגחה רבה מצד מורים במהלך ההפסקות .זאת ,למרות
שלעתים די תכופות היו קבוצות של תלמידים 'בשיעור חופשי' עקב היעדרות מורה שלא נמצא לו מחליף.
גם באותם מקרים שהיו מורים בתורנות ,התחושה הכללית הייתה שהם אינם מתמקדים בילדים
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ובהתנהגותם .יש להצביע על הצורך בנוכחות רבה ועקבית יותר של מורים במקומות שונים בבית
הספר .כפי שציינו ,יש פער (הנראה גדול בהרבה מזה שבבתי ספר אחרים בהם צפינו) בין אלימות נראית
לעין ,שהיא נמוכה בבית הספר ,לבין דיווחים על אלימות ,שהם רבים במידה ניכרת מבתי ספר רבים
אחרים .נוכחות רבה יותר של מורים גם מפחיתה אלימות ,וגם נותנת תמונת מצב מציאותית יותר
לגבי המתרחש ומאפשרת התערבות מיידית.
אחד המקומות שבהם לא ניכרה נוכחות של מורים הוא במקום פיזור התלמידים בהסעות .הניסיון
מצביע על כך שאזור ההסעות בזמן פיזור תלמידים עלול להיות מקום מסוכן עבור תלמידים .השילוב בין
סיום יום לימודים ארוך הגורם לצורך להתפרק ,הנוכחות של הרבה תלמידים בגילאים שונים במקום
אחד ,ואוטובוסים שנוסעים לידם ,הוא שילוב מסוכן .במחקרנו ראינו בתי ספר אחרים שדאגו לתורנות
של אנשי צוות (מורים ,אנשי מזכירות) שדאגו לסדר בעת הפיזור להסעות .ייתכן שלמאבטח עשויה
להיות תרומה חיובית גם בתחום זה.
רצינו לבחון את היחסים בין מורים לתלמידים .בדרך כלל ראינו אנשי צוות המדברים עם
תלמידים בצורה לבבית ומכבדת .חלק מהמורים ציינו את התלמידים כמקור המרכזי לשביעות הרצון
שלהם בבית הספר .שמענו גם על מורים רבים שהיחסים שלהם עם התלמידים הם קרובים וטובים .יחד
עם זאת ,ראינו מצבים שבהם אנשי צוות צעקו על התלמידים והשתמשו בלשון פוגעת ,כגון 'זבאלה'.
ראינו גם מצבים בודדים שבהם תלמידים ענו בחוצפה למורות .גם בראיונות אמרו חלק מהמורים שיש
מורים שאינם מצליחים או אינם רוצים ליצור קשר עם התלמידים ,והם אינם מדברים עם התלמידים כלל,
או שאינם יכולים ליצור אתם קשר חיובי .לא צפינו במצבים שבהם אנשי צוות פגעו פיזית בתלמידים .גם
המנהל אמר שתופעות כאלה נדירות בבית הספר.
אולם ,בראיונות שערכנו הזכירו אנשי צוות אירועים שבהם מורים הפעילו אלימות כלפי
תלמידים ותלמידים התלוננו על כך .באחד הראיונות דיווחה המורה על כך שהיא עצמה כעסה מאוד על
תלמידה וסטרה לה .בהמשך היא הבינה ששגתה וניהלה שיחת בירור והתנצלות עם התלמידה .גם מספר
תלמידים התלוננו על התנהגות לא הולמת של אנשי צוות שפגעו והעליבו אותם על לא עוול בכפם.
בהקשר זה יש להזכיר שבחלק הכמותי של מחקרנו מצאנו ששיעור התלמידים המדווחים על לעג
ועלבונות מצד הצוות ועל צביטות היה גבוה יותר מבתי ספר מקבילים במגזר הבדואי (וגבוהים בהרבה
מבתי ספר יהודיים ואף ערבים שאינם בדואים).
ההתרשמות שלנו היא שבית הספר נמצא בתהליך מעבר ממצב שבו יחסי הסמכות בין מבוגרים
לבני נוער הם מוגדרים ומוסכמים ובהם לגיטימי להפעיל כח של מבוגר כדי להעניש נער ,לבין מצב שבו
בני הנוער והחברה הרחבה יותר אינם מקבלים כפשוטה את המסורת ומתקשים לקבל אלימות של
מבוגרים כלפיהם.
בשיחות עם חברי מועצת התלמידים ובתצפיות נראה היה שבית הספר מעוניין לקדם את
פעילותה של מועצת התלמידים ומקדיש לכך עניין ומאמץ .עם זאת ,יש לציין שהתרשמנו שהצוות מוכן
שמועצת התלמידים תפעל ,אך הוא אינו נותן לה אוטונומיה ויכולת לפעול גם באופן עצמאי .נראה היה
שלתלמידים יש עניין להיות מעורבים ולתרום .קשה להעריך עד כמה רצון טוב זה יימשך אם בית הספר
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לא ישכיל לפעול ביחד עם התלמידים .הניסיון מצביע על כך שכשתלמידים חשים שבית הספר 'מפעיל'
אותם במסגרת מועצת תלמידים ואינו משתף אותם באופן אמיתי ,יש לכך השלכות גם על המידה שבה
תלמידים רציניים מוכנים להיות מעורבים ,וגם לגבי התחושה הכללית של התלמידים באשר למקומם של
התלמידים בתהליכי ההחלטה בבית הספר .מחקרים שנערכו בתחום זה מרמזים על כך שהשתתפות
ושותפות של התלמידים בתהליכי ההחלטות הנוגעות להן בבית הספר ,עשויים לתרום באופן חיובי
לאקלים טוב יותר בבית הספר.
בשיחות עם מנהל בית הספר התרשמנו שלמרות שהמצב של המגזר הבדואי הוא קשה בדרך
כלל ,הוא חש שיש אוזן קשבת לבקשותיו .נראה לנו שאחד התחומים שבהם הוספת משאבים עשוייה
לסייע לבית הספר ,גם בהקשר של אקלים בית ספרי ,הוא נושא ההסעות .דווח לנו על בעיות רבות
בהסעות ,עד כדי כך שתלמידים מפסיקים ללמוד .קשיים בהסעות גם מגבילים את היכולת לקיים פעילויות
חברתיות ולימודיות אחר הצהרים ,ולשלב בחלק מהם הורים שכיום מתקשים להגיע לבית הספר .נראה
לנו שיש מקום לבדוק אפשרויות לתגבור כל נושא ההסעות ,כמנוף לקידום השגת היעדים
החינוכיים של בית הספר .לאור השינויים שחלים בנושא בכל מערכת החינוך יש גם מקום לבדוק
האם ניתן לספק לתלמידים ארוחות חמות כדי להאריך את יום הלימודים של לפחות חלק
מהתלמידים.
לסיכום ,הממצאים מהסקר הכמותי שערכנו מראים תמונה מדאיגה באשר לרמת האלימות בבית
הספר .במהלך המחקר האיכותני התרשמנו מאווירה אחרת בבית הספר ,אך גם שמענו לא מעט על אירועי
אלימות ,חלקם קשים .ההתרשמות שלנו היא שבית הספר לא הגדיר את סוגיית האלימות כנושא מרכזי
לטיפול ,אינו מפעיל תוכניות שיטתיות ולא הגדיר תקנון בית ספרי ודרכי פעולה מוסכמות .נראה לנו שיש
מקום לבחון את הפער שאנו מצביעים עליו ולנסות ולזהות האם יש מקום לתת להתמודדות עם אלימות
מקום מרכזי יותר בסדר היום של בית הספר.
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דיון ומסקנות
הספרות העיונית והמחקרית מצביעה על כך שיש קשר חזק למדי בין הסביבה וההקשר שבו
ממוקם בית הספר לבין רמות האלימות שבו .במקביל ,המחקרים שערכנו מראים שיש בתי ספר ,שבהם
רמות אלימות חורגות מאלו הצפויות לאור הסביבה שבה הם ממוקמים ומאפייני אוכלוסיית התלמידים
וההורים .המחקר הנוכחי איתר בתי ספר שהם 'לא טיפוסיים' -שרמות האלימות שבהם גבוהות ,או
נמוכות ,במידה ניכרת ממה שהיה צפוי על סמך מאפייני הסביבה .למחקר היו שתי מטרות מרכזיות
השלובות זו בזו – אחת היא הניסיון ל'תרגם' את המספרים שהתקבלו מהמחקרים הכמותיים להתנהגויות
נצפות בתחומים העיקריים של מאפייני האלימות בבית הספר ,אקלים בית הספר ודרכי ההתמודדות עם
אלימות בבית הספר .המטרה המקבילה הייתה הניסיון לזהות מה מבחין בין בתי הספר השונים זה מזה
ברמות האלימות שלהם ,מתוך רצון לעמוד על גורמים היכולים לתת בידנו תובנות באשר לדרכים שבהם
ניתן להפחית אלימות בבתי הספר.
המחקר משלב שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות .התבססנו על שיטות כמותיות במטרה לאתר
בתי ספר לא טיפוסיים על סמך מחקר האלימות במערכת החינוך שערכנו בשנת תשנ"ט ולתאר את מצבם
בעת עריכת המחקר .בהמשך ,שילבנו שיטות איכותניות במטרה לתאר בצורה עשירה ומפורטת יותר את
בתי הספר ואת הגורמים העשויים להסביר מה הביא אותם להיות 'לא טיפוסיים' .נראה שהמחקר
האיכותני אמנם העשיר את היכרותנו עם המאפיינים של אלימות ושל אקלים בית ספרי ,וגם סייע לנו
להעלות השערות באשר לתהליכים ומנגנונים המביאים בתי ספר לרמות אלימות לא טיפוסיות.
המחקר מבוסס על שיתוף פעולה קרוב ואינטנסיבי בין שני חוקרים ,מישראל ומארה"ב .עקב
האופי המיוחד שלו ,אנו משלבים בדוח המחקר ובדיון שתי שפות ויותר מזווית ראייה אחת על הממצאים.
נציג ראשית דיון ומסקנות בעברית ,המתמקדים במה שנראה לנו מתאים במיוחד לאנשי מדיניות ומקצוע
בישראל .בהמשך ,נציג סיכום ממצאים באנגלית ,המתייחס להיבטים נוספים של המחקר ,כמו גם הדגשה
של מספר נושאים המופיעים בדיון בעברית .הדיון באנגלית משקף דיאלוג בין זווית ראיה של חוקר
מארה"ב המכיר את מערכת החינוך בארץ והיה חוקר ראשי של המחקר הנוכחי לבין זווית הראיה של
החוקר הישראלי שהוא חוקר ראשי במחקרים התקופתיים על אלימות במערכת החינוך בישראל .הדיון
באנגלית משקף את הדגש של הקרן המממנת ( )W.T. Grant Foundationעל היבטים תיאורטיים
הרלבנטיים למגוון רחב של מדינות והקשרים.
בתי ספר 'לא טיפוסיים מבחינה תיאורטית'
מהניתוחים הסטטיסטיים ,שערכנו בחלק הראשון של מחקר זה ,עולה שיש שיעור ניכר של בתי
ספר שיכולים להיחשב כבתי ספר לא טיפוסיים מבחינה תיאורטית .במילים אחרות ,כפי שמנובא על ידי
התיאוריה ,נתוני הרקע על בתי הספר מסבירים אמנם חלק ניכר מהשונות ברמות האלימות בבתי הספר,
אך עדיין נותרת שונות רבה בלתי מוסברת ,ויש בתי ספר שרמות האלימות שבהם אינם תואמים את
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הדפוס המצופה על פי נתוני הרקע שלהם .יש מקום לכן לבחון את הגורמים היכולים להסביר רמות
אלימות אלו.
הלקח המרכזי שניתן ללמוד מהחלק הראשון של המחקר שלנו הוא שרמות האלימות של בית
הספר אינן נקבעות באופן חד ערכי על פי הסביבה שבה מצוי בית הספר והרכב משפחות התלמידים .בתי
ספר מצליחים ליצור מנגנונים המונעים הצפה בלתי מבוקרת של בית הספר בהשפעות הסביבה .בתי ספר
מסוימים מצליחים ליצור אקלים פנימי וגבולות המאפשרים הפרדה בין מה שמתרחש בסביבה לבין בית
הספר .בדיון על בית הספר כ'בבואה או כבועה' ,המחקר שלנו מצביע על כך שבתי ספר אינם מצליחים
לתפקד כבועה בחברה הישראלית .הסביבה הקשה והמאתגרת שבה הם ממוקמים מפעילה עליהם לחצים
יומיומיים וקשים .לדעתנו ,רמות האלימות בכל אחד מבתי הספר שביקרנו היו גבוהות בהרבה לולא נעשו
מאמצים רבים כדי לעמוד בפני הלחצים החיצוניים .זאת ,משום שבדרכים שונות ורבות החברה
הישראלית מפעילה על בית הספר לחץ מתמיד לכיוון של קונפליקט ואלימות .הדימוי שלנו במהלך
המחקר היה שבתי הספר נמצאים כל הזמן מול הזרם ,וכדי אפילו לעמוד במקום ולא להיסחף ,עליהם
להשקיע מאמצים רבים ויומיומיים.
אולם ,המחקר גם לימד אותנו ,שיש בתי ספר המצליחים להימנע מלהיות בבואה של סביבתם
והם יוצרים סביבה פנימית מובחנת מהסביבה החיצונית ,מעין 'מיקרו-אקלים' .יש לציין ,שהתקשינו
למצוא בתי ספר הנמצאים בסביבה חזקה מבחינה חברתית-כלכלית ושבהם התלמידים דיווחו על רמות
גבוהות בהרבה של אלימות מהמצופה על פי מאפייני הרקע .מצאנו ,לעומת זאת ,בתי ספר הממוקמים
בסביבות בעייתיות ,או שהרכב האוכלוסייה בהם מקושר בספרות העיונית והמחקרית לרמות אלימות
גבוהות ,ובכל זאת רמות האלימות בהם היו נמוכות מהצפוי .קיומם של בתי ספר אלו צריך להשפיע על
כלל מערכת החינוך ,בכך שהם מהווים מודלים שיש ללמוד מהם ולבדוק כיצד קרה שהם חורגים מהצפוי.
בתי ספר אלו הפכו למוקד מרכזי במחקרנו ,במטרה ללמוד מה מסביר את מצבם המיוחד.
אפשרות אחת היא ,שהמקור לחריגות זו היא העובדה שבתי ספר אלו ממוקמים בסביבות ,שלהם
מקורות עוצמה סביבתיים ותרבותיים שלא עמדנו עליהם והם המגינים על בית הספר .ייתכן שבית הספר
מושפע לא רק ממאפיינים סוציו-אקונומיים והיבטים של פשיעה שאותם נוהגים למדוד ובהם להתמקד,
אלא גם ממאפיינים אחרים של הקהילה בה הוא שוכן .למשל ,ייתכן שיש היבטים של סולידאריות
חברתית ומעורבות של חברי הקהילה היכולים לסייע להסביר רמות נמוכות של אלימות בבית הספר .כמו
כן ,ייתכן שבית הספר מקבל משאבים ותמיכה ממקורות שאינם בסביבתו הקרובה ואלו מפצים אותו על
תנאי הפתיחה הקשים ויוצרים סיטואציה מיוחדת .אולם ,כפי שנרחיב מעט יותר בהמשך ,לא זיהינו
תהליכים בקהילה שסייעו להפחית אלימות בבית הספר ,כמו התארגנות והתנדבות הורים .כמו כן ,לא
ראינו שבתי הספר בסביבות הקשות שאותן למדנו ,זכו למשאבים מפצים שהיו יכולים לאזן את לחצי
הסביבה .לעומת זאת ,ניתן היה לראות בברור כיצד סביבה ענייה ומעוטת הזדמנות עלולה 'לתרום' לרמות
אלימות גבוהות ,כפי שנמצא בספרות.
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לכן ,נראה לנו שהממצאים של המחקר האיכותני מכוונים אותנו להסתכל יותר פנימה לתוך בית
הספר ופחות לסביבה העוטפת אותו ,במטרה לאתר מנגנונים ותהליכים היכולים להסביר כיצד בתי ספר
אלו הצליחו להיות לא-טיפוסיים.
מאפייני אלימות בבית הספר
במחקר הנוכחי התמקדנו בתשעה בתי ספר יהודים וערבים ,חילוניים ודתיים ,יסודיים ,חטיבות
ביניים וחטיבות עליונות .חלקם נבחרו למחקר בזכות רמות אלימות נמוכות מהמצופה וחלקם עקב רמות
אלימות גבוהות מהמצופה .בתצפיות שלנו ראינו אלימות לסוגיה גם בבתי הספר שאותם זיהינו כבתי ספר
שבהם אמת האלימות נמוכה באופן לא טיפוסי .רק בבית ספר אחד מתוך התשעה ,בחטיבת הביניים
המיועדת לבנות דתיות ,לא צפינו בהתנהגויות פיזיות אלימות .אמנם ,היו גם שם דיווחים על פגיעות
רגשיות ועלבונות בין תלמידות ,אך גם 'ההשתוללויות' במסדרונות בהפסקות שמדי פעם אירעו בבית
הספר ,לא היו בעלות גוון אלים.
התמונה המתקבלת מהתצפיות ,מה'מיפוי' הבית הספרי ,ומהראיונות שערכנו עם הגורמים
השונים בבית הספר מקבילה במידה רבה לתמונה שהתקבלה מהממצאים הכמותיים של סקר האלימות –
מידה רבה מאוד של אלימות מילולית ושכיחות ניכרת של אלימות לא חריפה ,בעיקר בבתי הספר שזוהו
כאלימים יותר .בתצפיות שלנו כמעט ולא ראינו אירועי אלימות קשים .לעומת זאת ,בעזרת האמצעים
האיכותניים האחרים שהפעלנו (בעיקר ראיונות וקבוצות מיקוד) נחשפנו לאירועי אלימות קשים ,אך
נדירים יותר ,בעיקר בשני בתי ספר במגזר הערבי.
באשר להיבטים המילוליים ,התרשמנו שהתופעה בולטת במיוחד בבתי הספר היהודיים – כפי
שמצאנו גם במחקר הארצי הכמותי .מצאנו מידה רבה של שפה גסה כחלק מ'השיח הרגיל' ,תוך שימוש
רב ברמזים על העדפות מיניות .חלק ניכר מהתופעה היה חלק משיח חברי שעבר במהירות ובקלות משפה
מאיימת ופוגעת לאמירות חבריות ,ולהיפך .נראה היה גם שהשימוש בשפה זו היה שכיח במיוחד בקרב
קבוצות של בנים שישבו יחד בחצר והגיבו על מה שקרה בחצר ועל כל מי שעבר .שפה זו אפיינה בעיקר
את הבנים בחטיבות הביניים ובתיכונים .לא פגשנו כמעט בנות שהשתמשו בשפה גסה.
במקביל ,ראינו הרבה מאוד שימוש בהתנהגויות פיזיות אלימות ,כחלק מאינטראקציה בין חברים,
כמו גם כחלק מ'משחקי אלימות' .ראינו הרבה 'כאפות' ו'צ'פחות' ,דחיפות וחניקות שלא נראו כנובעים
מקונפליקט בינאישי .כמו כן ,ראינו משחקי אלימות שהיו להם חוקים (פשוטים) ושכללו בעיטות ,דחיפות
ומכות בהתאם לכללי המשחק ,שהיה מקובל על המשתתפים ,אך גם חרג לעתים מהגבולות שלו וגרם
לפגיעות פיזיות לא מתוכננות.
לכאורה ,לא נגרם נזק רב מ'משחקים' מסוג זה ומשימוש באלימות לא כחלק מקונפליקט ובמטרה
לפגוע ,אלא כחלק מצורת אינטראקציה המאפיינת בנים בגיל ההתבגרות .אולם ,נראה לנו שהתנהגות זו
יוצרת אוירה אלימה ומאיימת ומשפיעה לרעה על תלמידים אחרים ,גם כשהם הם אינם מושא ישיר
לאלימות זאת .המחקרים הכמותיים שערכנו מראים שתחושות של חוסר בטחון בבית הספר אינן נובעות
רק מקורבנות אישית ,אלא גם מחשיפה להתנהגויות אלימות ובריוניות של תלמידים אחרים בבית הספר
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באופן כללי .ייתרה מזו ,בחלק מהתצפיות שלנו נראה היה שהמעבר בין משחק לבין פגיעה החורגת מכללי
המשחק ו'הראויה' (בעיני הנפגע) לתגובה אלימה מתאימה הוא מעבר מהיר שקשה לשלוט בו ולבקר
אותו.
מצאנו התייחסויות שונות לאלימות זאת .בחטיבת הביניים החילונית ראינו שהמנהל ומורים
אחרים הגיבו לאלימות היום יומית הזאת והתייחסו אליה ברצינות וניסו למנוע אותה .ואמנם ,בסך הכל
רמות האלימות בבית הספר לא היו גבוהות .לעומת זאת ,בתיכון הדתי לבנים לא מצאנו כמעט התייחסות
להתנהגויות אלו .ההתעלמות הזו עשויה להסביר לפחות בחלקה את העובדה שרמות האלימות בבית הספר
היו גבוהות באופן לא טיפוסי למאפייני הסביבה .נראה לנו שייתכן שדרך ההתייחסות למשחקי
האלימות ולאווירת אלימות פיזית ברמות לא גבוהות של חריפות ,מהווה את אחד הסימנים המבחינים
בין בתי ספר שמתמודדים עם אלימות בדרך אפקטיבית.
בספרות ניתן למצוא תיאורים של סיטואציות שונות של אלימות .לכל אחת מהן עשויים להיות
מניעים שונים ודרכי ההתמודדות היעילות מולן הן דיפרנציאליות ומתאימות לכל אחת מהתופעות השונות.
בין היתר ניתן למצוא התייחסות להתנהגות של  .Bullyingבין המאפיינים של התנהגות זו יש להדגיש את
העובדה שמדובר ביחסי קורבן-תוקף לאורך זמן ,ושיחסי הכוחות בין השניים אינם מאוזנים .במקומות
שבהם יש עיסוק רב בתופעה זו ,כמו באנגליה ,יש דגש רב על כך שיש 'לחשוף' התנהגות זו הנמשכת זמן
רב אך נסתרת פעמים רבות מעיני המורים וההורים ,והגורמת לכך שהקורבן מרגיש בודד ולא מוגן .ולכן,
חלק ניכר מתוכניות התערבות ,כמו של סמית ועמיתיו ואחרים ( Smith & Sharp, 1994; Sullivan,
 )2000ממוקדת במאמץ לחנך את קהילת בית הספר לזהות התנהגות כזו ,לא להסכים לראות בה התנהגות
לגיטימית ולדווח עליה .החשש המרכזי הוא מפני רדיפה של ילדים מסוימים לאורך זמן תוך ניתוקם
ממקורות תמיכה ,עד למצב שבו יפגעו בעצמם עקב מצוקתם.
להערכתנו ,תופעות אלו אינן מאפיינות את בתי הספר שאותם למדנו .ייתכן ,שתופעות אלו
נסתרו גם מאיתנו ,וייתכן שבהחלט יש מספר מצבים מעין אלו ,אך ההתרשמות שלנו היא שהאלימות
השכיחה אינה חלק ממערכות יחסים נמשכות של פגיעה (נסתרת ברובה) ,אלא דווקא של אלימות יום
יומית כחלק אינטגראלי מ'שיח' אופייני בין התלמידים ,בעיקר הבנים ,והיא מערבת בדרך כלל תלמידים
שהבדלי הכח ביניהם אינם כה משמעותיים .אם הערכה זו נכונה ,היא מחייבת זהירות רבה באימוץ
תוכניות שבהם הדגש הוא על דיון בתופעת ה bullying -הנסתרת מהעין ומתן לגיטימציה לחשיפתה.
אין ספק שיש בכך צורך ,אך לא נראה שתוכניות מעין אלו תיגענה בתופעות המרכזיות בבתי הספר
בישראל.
יחד עם זאת ,אין להתעלם מהעובדה ,שבמספר בתי ספר זיהו התלמידים קבוצות של תלמידים
שנטו להיות הקורבנות לאלימות מצד תלמידים אחרים .לא היה מדובר בהתנכלות שיטתית ונסתרת ,אלא
בהדרה של תלמידים אלו מקבוצת הרוב של התלמידים .התיאור שלהם התייחס לשלושה מאפיינים
מרכזיים – היותם 'אשכנזים' בבתי ספר שבהם רוב התלמידים היו ממוצא מזרחי' ,חנונים' ,כלומר
תלמידים שרצו ללמוד ולציית לחוקי בית הספר' ,ולפלפים' ,בעיקר תלמידים חלשים פיזית .למרות שרוב
התלמידים בבתי ספר אלו ידעו לזהות קבוצה זו ולתאר אותה בדרכים שרמזו שהם זוכים לפגיעות פיזיות
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וחברתיות מצד קבוצת הרוב ,לא שמענו התייחסות רבה לקבוצה זו מצד המורים והיועצות .נראה לנו שמן
הראוי להקדיש תשומת לב מיוחדת לזיהוי קבוצה זו ,ולמצוא דרכים לגשר בינה לבין קבוצת הרוב ,ולתת
לה גיבוי ותמיכה ,בדרכים שלא יגבירו את העוינות כלפיהם.
בהקשר זה כדאי להזכיר את גישתו של אליוט ארונסון המתוארת בצורה מרתקת בספרו – 'לא
נשאר את מי לשנוא' (ארונסון .)2005 ,לפי הניתוח של ארונסון ,שהוא פסיכולוג חברתי בעל מוניטין רב,
חלק נכבד מהאלימות בבית הספר נובע ממתחים הקיימים בין קבוצת ה'מקובלים' לקבוצת 'הדחויים'.
לדבריו ,תלמידים המרגישים דחויים ומודרים מהחברה של בית הספר ,ואינם מקבלים התייחסות מתקנת
מצד המורים ,מגיבים באלימות ,חלק מהאלימות הזו היא כבושה ופוגעת ברווחתם ובריאותם הנפשית ,אך
לעתים היא פורצת בשרך של אלימות קשה .ארונסון פיתח שיטות של למידה קואופרטיבית שנועדה לחבר
ולקשור בין קבוצות של תלמידים שבדרך כלל זרות ועוינות זו לזו בדרך של משימות משותפות.
להערכתנו ,תוכניות אלו יכולות להביא להפחתה ניכרת ברגשות הזרות והעוינות ההדדית ולתרום לסביבה
פחות אלימה ולבריאות נפשית גבוהה יותר של התלמידים.
מיפן מגיעים דיווחים על בריונות ,שהיא בדרך כלל אלימות קבוצתית כנגד חברים בודדים
בקבוצה-כיתה ,במידה רבה באמצעים רגשיים של השפלה והדרה ,אך גם בדרך של אלימות פיזית בוטה -
 .iijimaבמידה רבה אלימות זאת מיועדת להכניס את אנשי הקבוצה לתלם ולהבטיח קונפורמיות לערכים
של קבוצתיות .אלימות מעין זו מקבלת במקרים רבים לגיטימציה על ידי המורים השותפים לדגש על
ערכים המדגישים את המחויבות הקולקטיבית לעומת האינדיבידואלית .לא ראינו סימנים לאלימות מעין
זאת בבתי הספר שאותם למדנו.
תופעה אחרת של אלימות שעליה מדווחת הספרות העולמית היא תופעת ה'כנופיות' .אין זה
המקום לדון בתופעה המורכבת של כנופיות בבתי הספר ,אך ניתן לציין שלא ראינו ולא שמענו על תופעות
של כנופיות מאורגנות שלהם סימני לבוש והתנהגות המייחדים אותם .לא קיבלנו גם דיווחים על כך
שקבוצות של תלמידים בבית הספר הם למעשה שיקוף של אותן קבוצות הפועלות יחד ככנופיה גם לאחר
הלימודים .עם זאת ,יש לשים לב לעובדה שבחטיבות הביניים והעליונות ניתן לראות מידה רבה של
התגודדות בקבוצות (לא גדולות) והפעלת אלימות מילולית ופיזית כלפי חברים בקבוצה ,אך גם כלפי
תלמידים שאינם חלק ממנה .יש להזכיר שחלק מהתלמידים מרגישים יותר בטוחים בבית הספר בזכות
העובדה שיש להם קבוצת חברים שיגנו עליהם .ההגנה שאותם חברי הקבוצה חשים עלולה להיות האיום
שמי שאינם בקבוצה מרגישים ביחסים אתה .אמנם ,לא קיבלנו עדויות על תת-תרבות עבריינית
המתפתחת בקרב קבוצות אלו ,אך נראה שיש מקום להתייחסות ישירה לדרכים להתמודד עם קבוצות
של תלמידים ,שבעצם התקבצותם יחד ולעתים תכופות יוצרים תחושה של איום.
כמו כן ,בחטיבת הביניים החילונית זיהינו דינמיקה של אלימות ,שהתברר שהייתה פחות שכיחה
בבתי ספר אחרים .בבית ספר זה דיווחו התלמידים על מידה רבה של מתח ואלימות בין שכבות .בבית
הספר זה גם שמענו בצורה ברורה יותר מאשר בבתי הספר האחרים על 'טריטוריות' השייכות לקבוצות
של תלמידים ,על פי השייכות שלהם לשכבה " -הבנים של כיתה ח' באו נגדנו – הבנים של כיתה ט' –
במסדרון בהפסקה ,כי הם רבו איתנו הרבה זמן מי שולט בבית הספר ,ואז כולם הלכו מכות אחד
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עם השני ,והיה מכות ,וזהו – אחרי זה ,זה נגמר" .בבתי ספר אחרים שמענו על תופעות דומות ,אך לא
ברמת קונפליקט כזו ,בין כיתות ושכבות .גם בבתי ספר יסודיים שמענו על הילדים מהשכבות הצעירות
יותר הנזהרים לא להיקלע לטריטוריה של הגדולים יותר ,פן יבולע להם .נראה שיש כאן תופעה של ריבוד
לפי גיל בדרך המזכירה את תופעת 'הותיקות' בצבא .נראה היה שתלמידים (בעיקר בחטיבות העליונות)
הרגישו שהם זוכים במעמד מיוחד בזכות העובדה שבשנים קודמות הם היו התלמידים הצעירים ועכשיו
מקומם בבית הספר הוא גבוה יותר בהיותם הותיקים יותר ,שלהם מגיע הכבוד.
להערכתנו צריך וניתן להתייחס למתחים על בסיס של שכבות גיל .ראשית ,נראה שאין לתת
לגיטימציה לתופעה ,כפי שהיא ניתנת לפעמים בצבא .כמו כן ,נראה לנו שניתן ללמוד מבתי הספר
היסודיים במחקרנו ,שבהם היו תוכניות של חונכות של תלמידים בוגרים יותר לתלמידים הצעירים יותר.
לא שמענו על תוכניות דומות בחטיבות הביניים והעליונות .כמו כן ,כפי שהצענו לאחד מבתי הספר
שהשתתפו במחקר ,יש למצוא דרכים ליצור 'ריבוי השתייכויות קבוצתיות' ,ולא להסתפק בקבוצות
גילאיות .כך למשל ניתן ליצור קבוצות ספורט חוצות גיל וקבוצות עניין (כמו מחשבים או אומנות) שאינן
בלעדיות לקבוצת גיל אחת.
בית הספר התיכון במגזר הבדואי הציג תמונת אלימות שונה ,המושפעת מאוד ממאפייניו
התרבותיים .בבית ספר זה היה פער גדול בין הדיווחים שהתקבלו מהמחקר הכמותי ,התמונה שהתקבלה
בראיונות ובקבוצות המיקוד ,והתצפיות שלנו בבית הספר (ובעיקר של החוקרים הראשיים שביקרו
במקום) .בתצפיות ניתן להתרשם מאווירה רגועה ושקטה .לעתים נדירות ניתן היה לראות תופעות
שראינו רבות כמותן בבתי ספר אחרים של דחיפות ,חניקות ,קללות ואיומים 'ידידותיים' .אולם ,היו גם
עדויות על מעשי אלימות קשים ,בעיקר בשנים קודמות .הרושם שהתקבל הוא שלתלמידים ולמורים יש
עניין רב מאוד למנוע התדרדרות לאלימות קשה עקב החשש שהמשפחות של התלמידים ,והשבטים
שאליהם הן שייכות ,ייגררו למעשי אלימות משמעותיים .במקרים שבהם הניסיון הזה לא צולח ,האלימות
היא ברמות גבוהות מה שניתן לראות בבתי ספר במגזרים אחרים.
תמונת האלימות שהתגלתה בחטיבת הביניים במגזר הערבי הייתה הקשה מכולם .נראה היה
לנו שבית ספר זה מייצג מקומות שבהם הסביבה הקשה ,הענייה ,המקופחת ,חסרת האמצעים והזדמנויות
מפעילה את הלחץ הגדול ביותר על בית הספר .עוצמת הוונדליזם מחוץ לשעות הלימודים (ובמידה פחותה
יותר גם בשעות הלימודים) שעמה בית הספר צריך להתמודד גבוהה הרבה יותר מאשר בשאר בתי הספר.
הקירבה של התלמידים לנושאי סמים ופשע היא מאוד בולטת .חלק לא קטן מהשיח בבית הספר הוא סביב
החשיפה של התלמידים להתנהגויות אלו בחוץ ,הסכנה שמא הסמים והפשע מוחדרים לבית הספר גם על
ידי מבוגרים הקשורים אליו ,והחשש המוחשי (שהתממש עבור לא מעט תלמידים) שתלמידים יתדרדרו
לפשע ,סמים ועזובה מינית אם בית הספר לא ישכיל לשמור עליהם .כפי שניתן לראות בסיכום הממצאים
שלנו בבית הספר ,ניתן לראות ולשמוע רבות על אלימות המאיימת באורח ברור על שלומם של
התלמידים.
במחקר הארצי על אלימות הצבענו על כך שהתפלגות בתי הספר בכל האמור לתופעות של
אלימות חריפה אינה התפלגות נורמאלית או סימטרית .ניתן לזהות קבוצה קטנה של בתי ספר שבהם
174

דוח מחקר ,אסטור ובנבנישתי' ,בתי ספר לא טיפוסיים'

האלימות היא בממדים החורגים במידה משמעותית מהממוצע .לדעתנו ,עבור בתי ספר אלו יש מקום
להתייחסות חרום מיוחדת כי הסכנה לפגיעה משמעותית בילדים היא רבה .לדעתנו בית הספר הזה אמנם
שייך לקבוצה מיוחדת זו .כפי שנראה בהמשך ,ההערכות של בית הספר להתמודד עם אלימות היא אמנם
הערכות חרום.
לעומת הרמה הקיצונית של אלימות בבית ספר זה ,ראינו בתי ספר עם רמה נמוכה מאוד של
אלימות .חשוב לציין ,שראינו אלימות פיזית ודיווחו לנו עליה גם בבתי הספר שנבחרו בזכות רמות
האלימות הנמוכה שבהם .אולם ,לפחות בשניים מתוך שלושת בתי הספר היסודיים שנבחרו על סמך
הממצאים הכמותיים כנמוכים ברמת האלימות שלהם ,התמונה המתגלית שונה באופן ברור וחד משמעי
מזו המתקבלת בבתי ספר אחרים .שני בתי ספר אלו ,האחד יהודי חילוני והאחר ערבי מהווים מעבדה חיה
הראויה ללימוד ולחיקוי .כפי שניתן ללמוד מהתיאור של בתי ספר אלו בגוף דוח זה ,ראינו מעט מאוד
אלימות בין תלמידים במסדרונות ובחצר .רוב התלמידים היו עסוקים במשחק ובלימודים ולא בקטטות,
והאווירה בבית הספר הייתה רגועה ונעימה.
המסקנה הכללית שלנו בתחום זה היא ,שמלבד אולי בחטיבת הביניים הדתית לבנות ,בתי הספר
עומדים מול פוטנציאל יום יומי לאלימות בקרב התלמידים .גם במקומות שהאלימות היא נמוכה ,מה
שגורם להפחתתה הוא ההתמודדות היום-יומית ועבודה אפקטיבית ובאופן מתמשך מול הפוטנציאל
הזה .להערכתנו ,גם בתי הספר היסודיים הבולטים לחיוב וגם חטיבת הביניים החילונית ,שבה מצאנו
רמות אלימות שאינן גבוהות במיוחד ,היו יכולים להיות במצב הרבה פחות טוב ,לולא ההשקעה
וההתמודדות .בלשון מטפורית ,הלחץ על בית הספר מסביבתו הפנימית והחיצונית הוא גדול ברוב
המקומות שלמדנו; ההבחנה בין בתי הספר וההבדלים ביניהם נובעים במידה רבה מאוד מהדרך שבה
מתמודדים עם הלחץ.
שינוי
במסגרת המחקר קיבלנו מידע על בתי הספר בשלוש נקודות זמן – בתשנ"ט ,שעל סמך הנתונים
שנאספו אז זיהינו אותם כבתי ספר לא טיפוסיים ,בתשס"ב ,שאז אספנו את הנתונים הכמותיים על כל בית
ספר ,ובתשס"ג שבה ערכנו את איסוף המידע האיכותני .פרק זמן זה מאפשר לנו לקבל אינדיקאציות
באשר למידת השינוי והיציבות בבתי ספר .מתברר שבארבעה מבתי הספר ( ח.ע ,.ת .י ,.ח .י .וי.ד).
התחלף המנהל .בשלושה מבתי ספר אלו נראה היה שהשינוי הביא להתייחסות אחרת למטרות בית הספר
ולהיבטים הקשורים ישירות בנושא האלימות .בחטיבת הביניים הערבית המנהל מונה לתפקידו כחלק
ממסע ציבורי שהתעורר בקהילה עקב בעיות אלימות (ואחרות) בבית הספר .בבית הספר היסודי הדתי
התחלף מנהל ,שהביא אתו גישה חדשה המדגישה הרבה יותר את ההיבט התורני של הלימודים ואת
הניסיון לשנות את התייחסות התלמידים והוריהם לדת .בחטיבת הביניים היהודית התחלף מנהל ,שאמנם
היה מורה בבית הספר ,אך נראה בעליל שהוא מטביע את חותמו האישי בבית הספר ,ומציג סדרי עדיפויות
ודרכי התנהגות ברורות באשר להתמודדות עם אלימות .בבית הספר הרביעי בו התחלף המנהל ,נראה היה
שלא חלו שינויים דרמטיים באופיו של בית הספר .אולם ,בבית ספר זה מדובר על תהליך רב שנים של
שינויים דמוגרפים ותרבותיים בקהילה שאליה הוא שייך ,שינויים המעמידים את שרידותו בסימן שאלה
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והמחייבים התאמות רבות ומתמשכות של מדיניות ואידיאולוגיה כדי לשמור על בית הספר מפני סכנת
סגירה.
בקבוצת בתי הספר שאותם למדנו ושחל בהם שינוי בצוות ההנהלה ראינו לפחות בשני בתי ספר
שלשינוי זה היו השלכות ברורות על האלימות בבית הספר .למרות הממצאים הקשים בחטיבת הביניים
במגזר הערבי נראה שהמדובר בירידה (מתונה ואולי אף יותר מכך) ברמות האלימות .המנהל הגדיר את
הנושא הזה כנושא מרכזי ומנסה להתמודד אתו באמצעים שונים (שעל חלקם נעמוד בהמשך) .הממצאים
הכמותיים של שנת תשס"ב ומספר דיווחים של מורים והורים רומזים על כך שייתכן שניתן לראות כבר
סימנים לירידה ברמות האלימות בבית ספר זה .בחטיבת הביניים במגזר היהודי ניתן גם כן להתרשם שיש
ירידה ניכרת בדיווחים על אלימות (לפחות הכמותיים) ,ובית הספר דומה יותר לממוצע הארצי מאשר
בעבר .אין אנו יכולים להשוות את המנהל הנוכחי לקודם ,אך נראה לנו שלשינוי החיובי יש קשר לדרכי
התנהלותו של המנהל החדש.
מתיאור זה ניתן ללמוד שבכל דיון על אלימות בבית הספר והתמודדות עמו לאורך זמן יש
מקום להתייחס למשמעות של שינוי ויציבות הן מבחינת הסביבה שבה פועל בית הספר והן מבחינת
צוותו ,ובעיקר המנהל .כמו כן ,יש בכך לרמוז על כך ששינוי בהנהגת בית הספר עשוי לפעמים
לתרום באופן ישיר לשינוי כיוון של בית הספר ולבחירת יעדים ודרכי פעולה אחרים.
המנהלים – סגנון ניהול וחזון
עוד בעת כניסתנו למחקר האיכותני הייתה לנו השערה כללית שלמנהלים יש חשיבות מרכזית
בקביעת אופיו של בית הספר .נראה לנו שממצאי המחקר מצביעים על כך שהפוטנציאל של המנהל
להשפיע על בית הספר וליצור בית ספר לא-טיפוסי הוא אף גדול מששיערנו .לפחות בשישה מבתי הספר
(מתוך התשעה) דמות המנהל הייתה דומיננטית ובעלת השפעה גדולה על בית הספר ועל דרכו .נקדים
ונאמר שלדעתנו ,על סמך ממצאי המחקר שלנו ,אין להגיע למסקנה טריוויאלית שיש למנות למנהלים
דמויות כריזמטיות או מנהלים שהצליחו במערכות אחרות (כגון צבא או תעשייה) ,משום שאישיות המנהל
וניסיונו בניהול הם חזות הכול .לדעתנו ,לא נמצא סגנון אחיד ודומה למנהלים השונים ,גם בקרב אלו
שנראה היה שהייתה להם השפעה חשובה וחיובית על בית הספר .ייתרה מזו ,לא נראה לנו שהמוקד של
ההצלחה הוא בטכניקות הניהול הספציפיות שבהם נקטו ,למרות שלסגנון הניהול הייתה משמעות חשובה.
מזווית הראייה שלנו ,המנהלים בבתי הספר שבהם האלימות הייתה נמוכה באופן לא טיפוסי יצרו
בתי ספר שבהם היו סדר ואירגון ,ושהיה ברור בהם מי האחראי והמנהל .גם כשהמנהלים התייחסו בכבוד
ובשיתוף למורים ,היה ברור מי האחראי לבית הספר ומי המנהיג .יחד עם זאת ,לא מצאנו אצל מנהלים
אלו שיטות ניהול חדשניות או שימוש רב באמצעים מיוחדים כמו תוכנות מחשב או 'מעגלי איכות' או
' ,'TQMסדנאות קבועות לפיתוח מיומנויות בצוות ,או טכניקות מיוחדות השונות מאלו של מנהלים
אחרים .לדעתנו ,העוצמה של מנהלים בבתי הספר שהיו ברמת אלימות נמוכה ולא טיפוסית לסביבתם
ולהרכב התלמידים לא נבעה רק מיכולתם 'לשלוט' בבית הספר ולוודא 'ניהול תקין' .היא הושפעה
מהשילוב של חזון חינוכי מקיף ,מחויבות אישית לחינוך ולילדים ,ויכולת לעבוד עם צוות המורים
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שלהם בדרכים שקידמו את בית הספר .בחלקים הבאים נבקש להצביע על מספר היבטים ,שלדעתנו
יכולים לסייע במאמץ לזהות מנופים הקשורים למנהל והיכולים להביא שינויים בבתי ספר.
בין המנהלות בבית הספר היסודי הערבי ובית הספר היסודי היהודי חילוני שבלטו ברמות אלימות
נמוכות היו מספר קווי דמיון מעניינים .ראשית ,הייתה להם משנה חינוכית וערכית מגובשת שהתייחסה
לתפיסת עולם רחבה ,ולא רק לתכנים חינוכיים .יחד עם זאת ,בשני בתי הספר היו מסרים שהתייחסו
לקונטקסט התרבותי שבו צמחו .וכך ,החזון הרחב והאנושי מקבל ביטויים של אידיאולוגיה מקומית .לכן,
בתי הספר בהקשרים התרבותיים השונים ,עם כל הדמיון ביניהם ,גם נראים אחרת וגם מתנהגים אחרת.
בבית הספר היהודי ,לפחות לפי תיאור המנהלת ,עיצוב החזון החינוכי ואירגון בית הספר היה
תהליך מתוכנן והדרגתי (בסיוע יועצים חינוכיים) שערב את הצוות החינוכי כולו עד להגדרת התפיסה
החינוכית הכוללת .בבית הספר הערבי התקבל הרושם הברור שהחזון החינוכי הוא פרי האידיאולוגיה
האישית של המנהלת שפעלה כנגד כוחות רבים בקהילה ,כדי לממש את חזונה בבית ספר שיפעל לפי
עקרונותיה .בבית הספר היסודי הדתי (שבלט פחות בכל האמור לרמות אלימות לא טיפוסיות) ,החזון
החינוכי היה דגש על גישה תורנית המבוססת על הגברת הערכים וההתנהגות הדתית בבית הספר.
בבית הספר היסודי היהודי הממוקם בקיבוץ הייתה התייחסות לכל הנושא של התמודדות עם רב
תרבותיות מזווית הראייה של הגישה האידיאולוגית של הקיבוץ והמוסדות הארציים שלו' -הדגל החברתי',
'דו-קיום'' ,שילוב' .אידיאולוגיה זו מוצאת את ביטוייה בהיבטים רבים של חיי בית הספר ,שכמו נגזרים
מהעקרונות המרכזיים .למשל ,הרכב האוכלוסייה .בית הספר מקבל ילדי קיבוצים ,מושבים וילדים
בדואים – תוך הדגשה של קבלת התרבות השונה שלהם .דוגמה נוספת היא כיתת ילדי ה – C. P.
המשקפת גם היא גישה משלבת ושוויונית .ההדגשה על למידת נושא הגישור והפיכתו ל'שפה' בבית הספר
משקפת גם היא את הדרכים שבהם האידיאולוגיה והחזון החינוכי מחלחלים לחיי בית הספר .גם העידוד
של מעורבות תלמידים ויצירת כלים להשפעה שלהם על בית הספר (מתח"ם -מועצת תלמידים חושבים
ומשפיעים) הם חלק מהדרכים שבהם חזון חינוכי אינו רק פוסטר בחדר המנהלת אלא מציאות חיה ונושמת
בבית הספר.
הקונטקסט התרבותי של בית הספר בא לידי ביטוי בדרכים רבות .בית הספר משדר 'קיבוץ',
ואולי קיבוץ של פעם .גם במראה שלו ,גם בנוכחותם של אנשי קיבוץ המשתלבים בבית הספר ,וגם בעצם
היותו ממוקם בתוך קיבוץ וכל המגיע אליו אינו יכול שלא להריח את ריח הרפתות .יצירות האומנות
הממוקמות בשטחים הפתוחים נראות מתאימות למקום .גם הדרך שבה מתייחסים ל'יום רבין' ולחג
העצמאות מאפיינים לדעתנו קיבוצים חילוניים – ציוניים .כמובן ,שהשילוב של ילדים בדואים גם מעלה
סוגיות הנוגעות לאיזון בין החגיגה הציונית לבין הרגישות למקום המיוחד של הבדואים .בית הספר גם
נמצא בקשר עם בית ספר יהודי בקנדה ,ובכך מכניס לסדר היום החינוכי עוד מרכיב בזהות היהודית-
ישראלית שלו.
גם בבית הספר היסודי הערבי היה דגש על סוגיות של שוויון ושילוב .בבית ספר זה היה שילוב
של ילדים חרשים .כזכור ,גם המזכירות וגם המורים למדו את שפת הסימנים ובבית הספר יש איזכורים
רבים לנושאים של שמיעה ותקשורת בינאישית .בית הספר זה גם מעורב בקשרים עם בתי ספר יהודיים
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כחלק מהדגש על דו-קיום .בבית ספר זה היה גם דגש על עקרונות מסוימים ,שנראים כחלק מניסיון
להביא לשינוי חברתי מעמיק בחברה הערבית .המנהלת הביאה בגאווה מדברי מנהלים ומורים בחטיבות
הביניים שהתלוננו שבוגרי בית ספרה הם 'חוצפנים' .בשיחה עמה היה ברור שהיא רואה בכך סימנים
שהמאמץ שלה לתת לתלמידיה את ההזדמנות לחשוב באופן עצמאי וביקורתי ,כדרך מהניסיון שלה לשנות
חלקים בחברה הערבית ,אמנם עולה יפה.
יחד עם כל הדגש על דו-קיום ,בית הספר היסודי הערבי מדגיש גם את הייחודי לתרבותו.
הפוסטרים בבית הספר מדגישים מסרים של שוויון ,אך גם דגשים של תרבות ערבית .וכך ,לצד פוסטר
של תיבת נוח שאליה מגיעים זוגות שונים (כולל נכים ובריאים ,יהודים וערבים) והיא מצליחה להכיל את
כל השונה ,יש סמלים של אסלאם ותרבות ערבית .במפגשים עם בית הספר היהודי הביאו תלמידי בית
הספר הערבי גם את מורשת משפחתם ,שכללה בין היתר מפתחות לבתים שננטשו ב .1948 -בבית הספר
חוגגים אירועים ומועדים דתיים מוסלמיים .נראה היה ,לעומת זאת ,שהיה לו קושי עם סמלים של המדינה,
כגון הנפת הדגל.
גם בבית הספר היסודי הדתי היה למנהל חזון ברור לגבי מטרות בית הספר .חזון זה היה קשור
באופן ישיר להרחבת מקומו של החינוך התורני בבית הספר .המנהל פעל במספר מישורים ובדרך עקבית
כדי לקדם חזון חינוכי כולל זה .יש לציין עם זאת ,שבניגוד לשני בתי הספר היסודיים האחרים ,החזון
החינוכי לא התמקד בפיתוח האישי של הילדים .בבתי הספר שבהם האלימות הייתה נמוכה באופן
משמעותי היו דגשים על שוויון ,יצירתיות ,דמוקרטיה ,ושילוב וקבלת השונה .בבית הספר היסודי הדתי,
שבו רמת האלימות הייתה רק במעט נמוכה מהצפוי ,החזון היה יותר על היבטים ערכיים של הדת ופחות
על היחיד והתפתחותו .להיבטים אלו אמורה להיות גם משמעות אישית הרלבנטית לפיתוח האקלים
המיטבי עבור התלמידים ,כגון הדגשה של ערכים הקשורים ל'דרכי שלום' ו'חביב האדם שנברא בצלם'.
אולם ,לפחות בנקודת הזמן שבה אנו צפינו בבית הספר ,המוקד היה בהגברת לימודי הדת
והסמלים הדתיים ,ופחות על המשמעויות על פיתוח יחסים בינאישיים חיוביים ומקבלים .ייתכן ,שיש בכך
לרמוז ,שחזון חינוכי מקיף ומחייב אינו בהכרח תרומה ישירה לאקלים בית ספרי שאינו אלים; ייתכן
שהגורם המשפיע קשור גם לתוכנו של החזון ,תוכן הממוקד בתלמיד והתפתחותו הרגשית והבינאישית.
סוגיה זו ראויה ללמידה מקיפה ומעמיקה יותר ,מזו שערכנו במחקר הנוכחי.
לדעתנו ,בבית הספר היסודיים הלא טיפוסיים שמהם התרשמנו כל כך ,החזון מתבטא גם
בהתנהגות היום יומית של המורים ושאר הצוות המשקפת עמדה מאוד מקבלת ומכילה של הילדים .קשה
שלא להתרשם מהדרך החמה והאנושית שבה מורים מתייחסים לתלמידים ועסוקים בהם וברווחתם .גם
כשהם מדברים על הילדים שלא בנוכחותם ובעת ההפסקות שלהם ,הם עושים זאת מתוך רוח טובה
וחיובית .נראה לנו שהלקח המרכזי שניתן היה ללמוד מבתי ספר אלו הוא הדרך שבה החזון הממוקד בילד
ובהתפתחותו האישית והבינאישית 'תורגם' להתנהגויות מורים ששיקפו אהבה ,דאגה וקבלה .בהשוואה,
בבית הספר היסודי הדתי ,לא ראינו את התרגום של החזון הבית ספרי ליחס יותר מכבד לילדים או
להוריהם .השונות בקרב המורים ביחסם לילדים הייתה רבה ,ונראה ששיקפה במידה רבה עמדות אישיות,
ולא התייחסות לעמדה הבסיסית של בית הספר כלפי הילדים ומשפחותיהם.
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התמודדות עם אלימות
במחקר זה ניסינו לעמוד על דרכים קונקרטיות להתמודדות עם אלימות שעשויות לתרום
להבנתנו באשר ל'מה עובד' .אחד הממצאים הברורים שלנו מתייחסים דווקא לסוגיה של מה לא מסביר
הצלחה בהתמודדות עם אלימות .לא מצאנו עקבות ל"תוכניות" יעילות להתמודדות עם אלימות .בניגוד
לספרות המקצועית המופיעה בארה"ב ובמידה קטנה יותר באנגליה ,איננו יכולים להצביע על תוכניות
מובנות ושיטתיות שבהם השתמשו בבתי ספר כדי להתמודד ביעלות עם אלימות .כפי שנראה בהמשך,
נראה לנו ,שהצלחה בהתמודדות עם אלימות אינה מקרית וניתן לזהות דרכי פעולה המסייעות להפחתתה,
אך אלה ,לפחות בבתי הספר שלמדנו ,לא כללו רכישה או הפעלת תוכנית המיועדת להתמודדות ישירה עם
אלימות.
היוצא מהכלל ,ובמידה מוגבלת בלבד ,היו תוכניות גישור ,שהופעלו ברמות שונות בכמה בתי
ספר .אך ,גם תוכניות אלו ודרכי הפעלתם שיקפו יותר את החזון החינוכי ודרכי ההתנהלות של בית הספר
מאשר את התכנים של התוכנית .לדוגמה ,בבית הספר היסודי החילוני הגישור נראה היה כחלק טבעי
ממעורבות התלמידים בניהול חייהם ומהניסיון להיעזר בדרכי פתרון בעיות לא אלימות .בבית הספר
התיכון הדתי לעומת זאת ,למנהל אמנם היה עניין רב מאוד בנושא והוא למד אותו ,אך לא ראינו כל
סימנים להפעלתו ,וכל האווירה הייתה רחוקה מלשקף אווירה של גישור ודיאלוג לא אלים המופעל על ידי
התלמידים עצמם.
גורם אחר ,שנראה שלא הייתה לו השפעה ישירה על ההתמודדות עם אלימות הם גופים חיצוניים
ממשרד החינוך או מגורמים בקהילה .ייתכן שהמפקחים והמדריכים ממשרד החינוך עבדו מאחורי הקלעים
והעצימו את היועצות ואת המנהלים והמורים ולכן תרומתם לא זוהתה על ידינו (ועל ידי אנשי הצוות
שעמם היינו בקשר בבתי הספר השונים) .אולם ,קשה לא להתרשם מהעובדה שהגישה המערכתית של
בית הספר להתמודדות (יעילה או לא יעילה) הושפעה הרבה יותר מתהליכים פנימיים בבית הספר
מאשר מהדרכה ,השתלמויות או משאבים אחרים שהוענקו לבית הספר.
בבואנו לבחון את דרכי ההתמודדות של בתי ספר שבהם האלימות הייתה נמוכה באופן לא
טיפוסי לעומת אלו שבהם הייתה גבוהה ,אנו מוצאים תמונה מורכבת למדי .בבתי הספר היסודיים שבהם
האלימות הייתה נמוכה באופן לא טיפוסי ניתן לדעתנו לקשור את רמות האלימות הנמוכות באקלים החיובי
של בית הספר .האווירה שהמנהלות והצוות יוצרים מפחיתים את רמת הקונפליקט בין ילדים ,ובכל מקום
שבו נוצר קונפליקט יש מורה מעורב המתייחס לילדים .בבית הספר היהודי יסודי ניתן היה גם לזהות שני
היבטים נוספים הראויים לציון .האחד ,זיהוי של מקומות ומצבים הגורמים לאלימות ,ובעיקר במקרה זה
אזור ההסעה בסוף הלימודים ,ונקיטת פעולות אקטיביות ,עקביות ובאופן קבוע כדי למנוע אלימות.
ההתמודדות לא הייתה בדרך של הרצאה או הטפה על הסכנה שבהתנהגות לא זהירה ומשוחררת רסן
באזור ההסעה ,או חיבוק אוהב לילדים שמשתוללים (למרות שגם את זה ראינו) ,אלא קביעת תורנות של
המזכירה ושל השומר שדאגו להיות במקום ולמנוע אלימות .חשוב לציין ,עם זאת ,שגם נוכחות מבוגרים
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זו שנועדה להרתיע ולמנוע אלימות ,נעשתה בדרך של דאגה וחיבה ,ולא רק בדרך מאיימת ונוקשה .ניתן
היה לראות בבית הספר דוגמאות ברורות לשילוב בין מתן גבולות ומתן אהבה.
הגורם הנוסף שראינו בבית הספר היסודי החילוני ,ובמידה מסוימת גם בבית הספר התיכון
הבדואי ,הוא המקום של הצוות המסייע בעיצוב האווירה החיובית ובהגנה על הילדים .השומר הבדואי
בבית הספר היסודי ,למרות ממדיו המרשימים שבהקשר אחר היו יכולים להיתפס כמאיימים ,היה חלק
בלתי נפרד מהאווירה החמה והמקבלת את הילדים .ההתנהגות שלו כלפיהם הייתה ברוח האקלים של בית
הספר ותרומתו למניעת אלימות ולפתירתם במהירות ובאופן חיובי הייתה בולטת מאוד .גם המזכירה בבית
הספר הזה ,ואנשי אחזקה אחרים ,נכנסו ויצאו מאזורים של הילדים בדרך ששידרה חיבה ואמפטיה.
לילדים בסביבה כזו יש תחושה של מוגנות ,גם ללא הצהרות חד משמעויות על חוקים נגד אלימות.
בבית הספר הזה גם ראינו עד כמה מורים השלמים עם דרכו של בית הספר מצליחים למצוא את
הדרכים האישיות שלהם כדי להתמודד עם קשיים של תלמידים .בין היתר מורים נהגו בגמישות בזמני
ההפסקות כדי להגיב למצב מיוחד שבו היו ילדים .מורים הגיבו לקשיים של ילדים בנקודות זמן מסוימות
על ידי התייחסות אישית ושונה ,כמו מתן זמן לציור או להרגעות ,גם על חשבון זמן שיעור .מורים אחרים
הביאו לכיתה טכניקות הרפיה שאתם הם מרגישים בנוח .כל הפעולות האלה נעשו באופן יצירתי
ואוטונומי ,אך מתוך הרגשה שהמנהלת נותנת גיבוי ליצירתיות זו.
אחת ההשוואות המעניינות בניסיון שלנו ללמוד על התמודדות עם אלימות היא בין בית הספר
בחטיבת הביניים היהודית לבין בתי הספר היהודים התיכונים היהודים ,החילוני והדתי .יש הבדלים בהרכב
התלמידים ובסביבה ממנה הם באו -הרקע של התלמידים בחטיבת הביניים החילונית הוא מצב חברתי-
כלכלי גבוה יותר .אולם ,לא נראה לנו שעוצמת ההבדלים ברקע יכולים להסביר את ההבדלים הניכרים
בדרך ההתמודדות עם אלימות .אנו חושבים שחטיבת הביניים החילונית ,שבעת עריכת המחקר שלנו ניתן
היה למצוא בה אלימות ברמה ממוצעת למדי ,מציגה את הפוטנציאל שיש לבחירה של מנהל לפעול בצורה
נחושה נגד אלימות .לדעתנו ,המנהל הדגים כיצד ניתן להגדיר מניעת אלימות כיעד של בית הספר כארגון
ולעבוד בצורה שיטתית ועקבית ,הן באופן אישי והן דרך הצוות ,כדי לאכוף את הכללים.
ביום הראשון של הלימודים המנהל עמד בשער ,ברך את התלמידים והעיר להם על תלבושת
ואיחורים .הוא לא הסתפק בהערה ,אלא דאג שיחליפו את הטעון החלפה ,ללא פשרות .התנהגות זו לא
הייתה חד פעמית .המנהל מסתובב בבית הספר ,מופיע בחצר בעת ההפסקה ומתייחס כל הזמן להתנהגותם
של התלמידים .במקביל ,יש תורנות מורים במקומות השונים של בית הספר ורוב רובם של המורים
מתייחסים באופן עקבי להתנהגויות אלימות של תלמידים .המורים אינם מעלימים עין גם מהתנהגויות
שאינן קיצוניות .התלמידים יודעים שיש עונשים ,העשויים להגיע עד לכדי השעיה ,והמנהל עלול לפנות
למשטרה אם האלימות תהייה חריגה.
חשוב לציין ,שהתנהגויות אלו של המנהל והצוות מופיעות בהקשר של מסרים ברורים של
דאגה לתלמידים ורצון כן לסייע להם .גם בתצפיות ובראיונות שלנו וגם בראיונות עם הורים קבלנו את
התחושה הברורה שההקפדה על משמעת ומניעת אלימות אינה נובעת ממניעים זרים או מעוינות כלפי
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התלמידים ,אלא דווקא מתוך תחושה של קרבה גדולה ורצון לסייע להם לממש את הפוטנציאל הלימודי
שלהם.
מרכיב רלבנטי נוסף הוא העקביות הגדולה למדי בין חברי הצוות השונים ביחסים שלהם עם
התלמידים ובאכיפה של הכללים .נראה לנו שבבית ספר זה היחסים החיוביים בין חברי הצוות ותחושת
השותפות ביניהם והקבלה של המנהיגות של המנהל ,הביאו לכך שהצוות הקיף את התלמידים בהתנהגויות
דומות מבחינת ההתייחסות החד משמעית להפרות משמעת ולאלימות .חד משמעיות זו הייתה ברורה
וידועה לתלמידים ,למורים וגם להורים .לעומת זאת ,בבתי ספר אחרים שבהם רמות האלימות היו
גבוהות ,היו הבדלים בולטים בדרכי ההתייחסות של המורים .למשל ,בבית הספר התיכון הדתי ,שבו רמות
האלימות היו גבוהות יחסית ,התלמידים ידעו לזהות מי הם מעט המורים שיש 'להיזהר' מהם ,ולגבי כל
השאר הם חשו שאפשר להתעלם מהם .גם בתיכון החילוני ,שגם בו היו רמות אלימות גבוהות ,היו
הבדלים ניכרים בין מורים בהתייחסותם למעשי אלימות.
נראה לנו שיש קשר ברור בין שמירה על מסגרות של זמן ומקום לבין התמודדות עם אלימות,
בעיקר בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות .בתי הספר שבהם היו רמות אלימות גבוהות גם אופיינו על
ידי כניסה ויציאה לא מבוקרות של תלמידים לבית הספר והחוצה ,במהלך ההפסקות ובמהלך השיעורים.
החזרה של התלמידים לכיתות נמשכה זמן רב ותלמידים (ולעתים לא נדירות גם מורים) נכנסו לכיתות
באיחור ניכר .סימן נוסף בבתי הספר היותר אלימים הייתה 'טיילת' בפרוזדורים וכניסות ויציאות תכופות
מהכיתה.
כמו כן ,ניתן לראות קשר בין המתרחש במהלך השיעורים לבין רמות האלימות בבית הספר.
מצאנו שבבתי הספר שבהם היו רמות גבוהות יותר של אלימות היה עיסוק רב בהשקטת התלמידים,
ויכוחים אתם ,ועימותים בין תלמידים שהפריעו במהלך השיעור או בכניסה וביציאה ממנו .לעומת זאת,
התמונה הייתה שונה בחטיבת הביניים החילונית ,בעיקר בכל האמור לשמירה על כניסה ויציאה של
תלמידים והתייחסות מיידית לכל תלמיד הנמצא במסדרון בזמן שיעורים .נראה לנו שהמשמעות של
תופעה זו היא שיש להתייחס לכל ההיבטים של שמירת מסגרת וכללים ,גם בתחומים שאינם קשורים
ישירות לאלימות.
ההתמודדות עם אלימות בחטיבת הביניים הערבית שבה היו רמות אלימות גבוהות ,מציגה מצב
קיצוני ,שיש לדון בה לעומקה ולבחון מה ניתן ללמוד ממנה .המנהל הגיע לבית הספר עקב מצבו הקשה.
בית הספר חווה רמות גבוהות מאוד של אלימות וונדליזם .המנהל החדש העריך שבעיית האלימות וחוסר
המשמעת והמסגרת הם בעיות מרכזיות של בית הספר והתגייס להתמודד אתם .המנהל נקט במה שנראה
כאמצעים קיצוניים ולא שגרתיים .בין היתר הוא הקדיש את החודשים הראשונים לכהונתו להתמודדות עם
בעיות משמעת ואלימות ולא ללימודים .הוא שילב בבית הספר נציגי הורים ,או לפחות מי שהוצגו כנציגי
הורים ,שעסקו בין היתר בסוגיות משמעת .רבים טענו שחלק מהפתרון שהופעל בבית הספר היה הרחקה
מאסיבית של תלמידים אלימים .אחרים טענו שחלק מההתמודדות עם חריגות משמעת כלל פגיעה פיזית
בתלמידים ,באופן מכוון.
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ההערכות באשר ליעילות אמצעים אלו היו חלוקות .היו מי שראו את המנהל כמושיע בית הספר
ממצב בלתי נסבל ,וכמי שנותן תקווה לתלמידים ולבית הספר .אחרים חשבו שהאמצעים היו דרקוניים,
שסילוק תלמידים מבית הספר דרדר אותם לחיי רחוב ,ושבסך הכול בית הספר לא הצליח לשנות את מצב
האלימות באופן אמיתי ,אלא רק להראות מראית עיין של שיפור.
נראה לנו שבית הספר הזה אולי מאפיין מספר קטן של בתי ספר הנמצאים במצב קיצוני .דרך
ההתמודדות שתוארה כאן מעוררת שאלות חינוכיות ואתיות לא פשוטות .אנו חושבים שבמקרים כמו של
בית ספר זה ,שבו התחושה היא שמדובר במקום במצב קשה במיוחד הזקוק לטיפול אינטנסיבי ,חשוב
ללוות את בית הספר באופן צמוד יותר ובמתן משאבים חיצוניים רבים יותר .אמנם ,חשוב מאוד לשמור
על האוטוריטה של מנהל המתמודד עם אלימות קשה כל כך ,אך נראה לנו שועדת היגוי המשותפת
לנציגי הורים ,תלמידים ,מורים ,משרד החינוך והעירייה ,עשויה לסייע לנווט בין הדרישות
הסותרות של ניסיון להביא למהפך בבית הספר ,ושל שמירה על זכויות תלמידים והגנה גם על
הילדים שהם הבעייתיים ביותר שמהם בית הספר מעדיף להיפטר .נראה לנו שמעטפת חיצונית
יכולה לתמוך בבתי הספר שבהם ההתמודדות היא קשה במיוחד ,תוך כדי פתיחתם לעין חיצונית
ביקורתית.
כמו כן ,אנחנו חושבים שבית ספר כזה חייב לקבל התייחסות מערכתית רחבה יותר הכוללת
התמודדות עם בעיות רווחה בוערות .קשה לצפות שבית הספר יוכל להרים את כל העומס הנובע ממצבי
המצוקה של המשפחות של התלמידים ,שחלק ניכר מהם שרוי בעוני ובקיפוח .כאן יש מקום לשילוב בין
הרווחה ,החינוך והמשטרה לשם התערבות בתוך המשפחות ובתוך הקהילה ,יחד עם עבודה בבית
הספר כדי להביא לשינוי במספר זירות במקביל.
מקומם של חברי הצוות החינוכי
ציינו את המקום המרכזי של סגנון הניהול והחזון של המנהל בקביעת דמותו של בית הספר כבית ספר לא
טיפוסי מבחינת רמות האלימות שבו .אולם ,במחקרנו ניתן היה גם לראות את המקום של חברי הצוות
החינוכי ב'תרגום' של החזון להתנהגות כלפי התלמידים בבתי ספר שבהם רמות האלימות היו נמוכות
מהצפוי .במקביל ,ניתן היה לזהות התנהגויות ומערכות יחסים שגרמו לכך שחברי הצוות החינוכי תרמו
לרמות אלימות גבוהות בבית הספר .אחד המאפיינים הבולטים של בתי הספר שבהם רמות האלימות היו
נמוכות במיוחד הייתה ההסכמה של החזון של בית הספר והדמיון הרב בין חברי הצוות השונים בדרכים
העקביות שבהם חזון זה תורגם למעשה .תופעה זו בלטה במיוחד באותם בתי ספר שבהם החזון הדגיש את
היחס החם והאישי לתלמידים .כמעט כל המורים בבתי ספר אלו הפכו את החזון של בית הספר לחלק
בלתי נפרד מההתנהגות היומיומית כלפי הילדים .כל מורה ביטא יחס זה בדרכו הוא ,אך האווירה שנוצרה
הייתה משותפת לכלל בית הספר.
בתי הספר שבהם רמות האלימות היו נמוכות אופיינו גם ביחסי צוות טובים ותומכים .יחסים אלו
תרמו לתחושה שלמורים טוב בבית הספר ,מתוך תחושה חיובית זו גם נבעה עמדה חיובית יותר כלפי
התלמידים .בקרב חברי צוות אלו היה קשה למצוא ביטויים לא מפרגנים לגבי עמיתיהם ,ובכך אולי ניתן
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להסביר את העקביות בין המורים .יש לציין שבעוד שבחלק מבתי ספר אלו היחסים החמים והנעימים
כללו את המנהל כדמות המנהיגה והאהובה ,היה גם בית ספר ,שנראה היה שלפחות לחלק מהמורים היה
קושי לקבל את סגנון הניהול .ובכל זאת ,האווירה החיובית בין חברי הצוות החינוכית 'תורגמה' לעמדה
משותפת מול התלמידים והמורים ,בדרך שהגבירה את האפקטיביות של הפעולות להתמודדות עם
אלימות.
לעומת זאת ,התרשמנו שבכמעט כל בתי ספר שבהם רמות האלימות היו גבוהות מהצפוי ,היו
יותר מתחים בין חברי הצוות .התופעה הזו בלטה בעיקר במקומות שבהם נוצרו שתי קבוצות בצוות,
מקורבי המנהל וה'אופוזיציה' .לדעתנו ,מצב זה של מתח בחדר המורים פגע בהתמודדות עם אלימות .חלק
מהפגיעה נבע מחוסר מוטיבציה ותחושה של חוסר שייכות של חלק מהמורים שלא הרגישו שהם מוכנים
להשקיע את כל הנדרש ,מבלי לחוש חלק מבית הספר .חלק אחר נבע לדעתנו ,מהעובדה שמורים בבתי
ספר אלו ביקרו את המנהל ומורים אחרים בפני תלמידים והורים .הצוות המפוצל והשסוע בחלק מבתי
ספר אלו  ,שחלקו חש שהוא מקופח על ידי המנהל ,היה פחות אפקטיבי ביצירת חזית משותפת מול
התלמידים וההורים ,והתמודדות ,והמסרים שהוא שידר לא תרמו להתמודדות עם אלימות.
להערכתנו ,יחסי צוות חיוביים וכבוד הדדי בין המנהל וצוותו אינם בהכרח מתכון בטוח ליצירת
אווירה מונעת אלימות .לעומת זאת ,יחסי צוות רעועים ,מתחים בין המנהל וצוותו ,ו'מחנות' בחדר
המורים ,מקטינים למינימום את היכולת להתמודד עם אלימות .ייתכן שפעולה לחיזוק עבודת הצוות
והיחסים בין המנהל לצוותו ,עשויה לפעול בדרך עקיפה כדי לשפר את יכולתו של בית הספר להתארגן
ולפעול בשיתוף פעולה להתמודד עם האתגר של אלימות.
מקומה של היועצת
במסגרת המחקר ראיינו את היועצות בבתי הספר ,בעיקר כדי לעמוד על מקומם בהתמודדות עם האלימות
בבית הספר .אחת התופעות המרכזיות שגילינו היו ההבדלים הגדולים מאוד בין היועצות .מצאנו הבדלים
גדולים בתפיסות התפקיד ,דגשים בעבודה ,יחסים עם המנהל והצוות ,והמידה שבה היועצת חשה שהיא
מצליחה לקדם את מטרותיה .נראה לנו שחלק רב מהשונות נבע מהרקע האישי (כגון ותק ,ניסיון בהוראה)
וההעדפות אישיות (טיפול פרטני מול עבודה מערכתית) .יחד עם זאת ,ברור מהמחקר שהמנהל אחראי
במידה רבה לתפקיד שאותו ממלאת היועצת בהתמודדות עם אלימות .במספר בתי ספר ליועצת נשמר
המקום של עבודה פרטנית עם ילדים אלימים ,ובמקרים מסוימים גם התפקיד של יצירת קשר עם גורמי
טיפול בקהילה .בבתי ספר אחרים היא הייתה חלק אינטגראלי יותר מקבלת ההחלטות הבית ספריות
והשתתפה בפורומים שונים הקשורים בדרך זו או אחרת להתמודדות עם אלימות.
בניסיון למצוא דפוסים שונים בין בתי הספר שאותם למדנו ,נראה שאחת התופעות הבולטות
בבתי הספר שבלטו ברמות אלימות נמוכות באופן לא טיפוסי ,הוא המקום של היועצת כחלק אינטגראלי
מצוות בית הספר ,וכמי שנמצאת בקשרים קרובים עם המנהלת .בבתי ספר אלו מצאנו יועצות ,שאמנם
תיארו את תפיסות התפקיד והפעילויות שלהם בדרכים שונות ,אך היו דומות מאוד בתחושה ששידרו שיש
להם מקום חשוב בבית הספר ,והן מעורבות בעבודה מקצועית גם מול ילדים ,וגם מול המורים וההורים.
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הן לא העבירו תוכניות להתמודדות עם אלימות (למרות שהיו מעורבות בתוכניות בתחומים קרובים כמו
סמים ואלכוהול ,וגם בתחום החינוך המיני) .עם זאת ,הן היו חלק מהעבודה של הצוות מול ילדים וכיתות
שבהם נושא האלימות היה בעייתי במיוחד.
באותם בתי ספר שבהם מקומן של היועצות היה מובטח ,נראה היה שהדגש שלהן היה על עבודה
מערכתית יותר .למשל ,אחת היועצות תיארה תהליך של שינוי שבו היא עברה באופן הדרגתי מטיפול
ישיר בתלמידים ,לעבודה עקיפה יותר דרך הדרכת מחנכים והורים ,עבודה עם רכזות שכבות ,מורים
מקצועיים והמנהל ,ואף עם המאבטח והמזכירות .זאת ,במקביל לעבודה עם גורמים חיצוניים כמו הרווחה,
קציני מבחן ומכון הדסה .זהו מודל מניעתי ומערכתי שאינו מתמקד בטיפול פרטני בתלמידים
המבצעים מעשי אלימות .נראה לנו שהמודל של יועצת כפי שהוצג בדוגמה זו הוא מאלו היכולים להביא
לתרומה חשובה מאוד של היועצת ליצירת אקלים בית ספרי המונע אלימות .זאת ,בין היתר משום
שהתרשמנו שהעומס של טיפול בתלמידים אינדיבידואליים עלול להיות כה רב שהוא משתלט על כל סדר
היום של היועצת.
יש לציין ,שהערכה שלנו היא ,שלא די שהיועצת תופסת את תפקידה בצורה מערכתית ומניעתית,
אלא שצריך להתקיים שילוב בין היכולות האישיות ,הידע ,והמעמד המקצועי שלה לבין המידה והדרך
שבהם המנהל מאפשר ליועצת למצות את תפיסת התפקיד שלה .כך מצאנו ,שבבתי ספר אחרים נראה
היה שהיועצת נקלעת למתחים הקיימים בבית הספר בין המנהל לצוותו ומקומה הופך להיות לשולי ,משום
שהמנהל אינו רואה בה אשת שלומו .בבתי ספר אלו היא עסקה בילדים במצבי מצוקה קיצוניים ,אך לא
השפיעה על המערכת הבית ספרית ,על ידי הדרכת מורים ודיאלוג עם המנהל .ייתכן שאין זה מקרי,
שבבתי ספר אלו היו גם רמות אלימות גבוהות יותר .ייתכן שהיכולת של היועצת לפעול ברמה המניעתית
והמערכתית משקף את הקשיים (ואולי אף תורם להם) של בית הספר להתארגן להתמודדות יעילה עם
אלימות .ייתכן שיש מקום לשקול לזהות בתי ספר שבהם היועצת ,מסיבות שונות ,אינה מצליחה
למצות את התפקיד שלה בכל הקשור לאקלים בית ספרי מונע אלימות ,ולסייע ,בעזרה חיצונית
לשנות מצב זה .ייתכן שמעורבות של אנשי מקצוע בכירים מתחום הייעוץ ,החיצוניים לבית הספר ,תוך
מתן גיבוי מקצועי ומשאבים נוספים ליועצת ,יוכלו לקדם את המעמד של היועצת בבתי ספר אלו ולהגביר
את האפקטיביות של עבודתה.
המעטפת החיצונית
במחקרים שערכנו במערכת החינוך שאלנו מנהלים על היחסים שלהם עם סביבתם הארגונית –
הפיקוח של משרד החינוך ,הרשות המקומית והמשטרה .מהמחקרים למדנו שהמנהלים אינם חשים שהם
מקבלים תמיכה מסביבתם .במקרים מסוימים הם מרגישים שמבינים את צורכיהם ולא פוגעים בסמכות
שלהם כמנהלים .אולם ,רק במעט מהמקרים הם חשים שהם מקבלים את המשאבים שלהם הם זקוקים
ושהסביבה החיצונית שלהם תורמת להתמודדות שלהם עם אלימות.
התמונה שהתקבלה במחקר האיכותני הנוכחי תומכת במידה רבה בממצאים אלו .נראה היה
שהמנהלים בדרך כלל לא חשו שהם מקבלים עזרה משמעותית ממחלקת החינוך המקומית או מגורמי
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הפיקוח של משרד החינוך .כמו כן ,במהלך המחקר התרשמנו שיש מעט מאוד עבודה המשלבת גורמי
רווחה וחינוך .במקרים מועטים בלבד נראה היה שיש התייחסות לתלמידים מסוימים כמי שממשפחותיהם
מוכרות לרווחה ,אך לא שמענו על עבודה משותפת ומתואמת .כמו כן ,במהלך המחקר לא פגשנו עובדים
סוציאלים קהילתיים ששילבו את בית הספר בעבודתם בקהילה .אפילו בתיכון החילוני שהוגדר כבית ספר
קהילתי והממוקם בשכונת עוני ,לא התרשמנו שעובדים סוציאלים קהילתיים היו מעורבים בפעילויות
שנעשו בהם .ייתכן שלא ראינו חלק מהפעילות הנעשית בשיתוף פעולה בין גורמים אלו ,אך על בסיס מה
שלמדנו נראה לנו שיש מקום להגביר יחסי הגומלין בין גורמי החינוך לגורמי הרווחה.
יחסי מורים תלמידים
הלמידה המעמיקה שלנו את בתי הספר במדגם ובעיקר השיטות האיכותניות בהן השתמשנו עזרו
לנו גם להכיר היבטים חשובים בסוגיות הקשורות ליחסי מורים ותלמידים ,כחלק מאקלים בית הספר .אחד
הממצאים המרשימים בעינינו הוא המספר הרב של מורים שלהם מחויבות רגשית ומקצועית ועמוקה
לתלמידים ,והמשקיעים בעבודה עמם את כל מאודם .בתצפיות ובראיונות נחשפנו להרבה מאוד מורים
שהפגינו אהבה ודאגה לתלמידים שבטיפולם .הביטויים היו שונים בהתאם לגיל ולקבוצה התרבותית ,אך
הדמיון בין המורים המחויבים לתלמידים בכל בתי הספר היה רב מהשונה .חלק מההתנהגויות הרלבנטיות
היו ישירות כלפי התלמיד .מורים לתלמידים בגילים הצעירים ליטפו תלמידים ,חילקו ממתקים וקראו להם
בשמות חיבה ,בגילים מבוגרים יותר הם הקשיבו להם ברצינות ,חייכו אליהם והתלוצצו אתם .חלק אחר
התבטא בהשקעה הרבה של מורים בין השיעורים ,כדי להכין את השיעורים ואמצעי העזר .ראינו פעמים
רבות מורים ,בעיקר בבתי הספר היסודיים שבלטו ברמות האלימות הנמוכות ,שהשקיעו שעות רבות
בהכנת חומרי לימוד נוספים.
דרך אחרת ,שבה התבטאה המחויבות של מורים רבים לתלמידיהם ,הייתה המאמץ שהשקיעו
מול הוריהם של התלמידים .בכל בתי הספר מצאנו מורים שעשו מאמץ מיוחד לעבוד עם הורים במטרה
לקדם את ילדם .מורים אלו הפגינו רגישות רבה לדאגה של ההורים כלפי ילדיהם ועשו בה שימוש כדי
לחזק את המחויבות של ההורים לתוכנית שנועדה לקדם את התלמיד .מצאנו שמורים יצרו בריתות עם
תלמידים כדי להפוך הורים לשותפים ,ובמידה ניכרת יותר יצרו בריתות עם הורים כדי להציג חזית אחידה
ועקבית מול תלמידים .נראה לנו שתחום זה של אקלים בית ספרי ויחסי מורים ותלמידים לא בא די לידי
ביטוי בהכשרה ,בתיאוריה ובמחקר.
במבט מבחוץ התחושה הייתה שהתלמידים בדרך כלל אינם 'מפרגנים' למורים ,לפחות לא באופן
גלוי ולא במהלך הלימודים .שמענו בכמה בתי ספר על תלמידים בוגרים החוזרים לבית הספר ומשבחים
אותו ואת המורים ומתארים את החוויות שלהם בזמן הלימודים באופן חיובי .לעומת זאת ,במהלך
הלי מודים ניתן היה לשמוע רק מעט תגובות חיוביות פומביות או ישירות .סביר להניח שהערכה חיובית
והכרת תודה של תלמידים הייתה יכולה לסייע למורים רבים לעמוד במשימות היום יומיות ולחוש שיש
פרי לעמלם .בהקשר זה ראוי לציין שבמספר ראיונות שנערכו בעיתונות עם מורים ומנהלים שתלמידיהם
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פגעו בהם פיזית ורגשית ,ניתן היה לשמוע את הפגיעה העמוקה של מורים החשים שהם נותנים את כל
מאודם לתלמידים ועושים את המרב למענם ,ובתמורה הם מקבלים התנהגות של כפיות תודה.
יחד עם תמונה חיובית זאת ,ראינו שיעור לא מבוטל של מורים ,בעיקר בבתי הספר שבהם רמות
האלימות היו גבוהות באופן לא טיפוסי ,שנראה היה שחשו חסרי אונים ומתוסכלים מול האתגר הקשה
שהציבו מולם התלמידים .תחושות אלו באו לידי ביטוי בדבריהם וגם בהתנהגותם .וכך ,במקביל לביטויים
רבים של חיבה והגנה כלפי תלמידים ,היינו גם עדים ליחס שלילי מצד מורים .יחס זה התבטא בחלק
מהמקרים בצעקות רמות ופוגעות ,בשימוש בשפה צינית ומעליבה ,ובמקרים נדירים יותר ,גם דחיפות
ומגע פיזי .במספר מקרים תלמידים דיווחו על התנהגות כזו שהופנתה כלפיהם ולא זכתה להתייחסות מצד
הנהלת בית הספר .להערכתנו ,תופעות אלו קיימות בכל אחד מבתי הספר שבהם צפינו .אולם ,ההבדלים
בין בתי הספר היו בולטים בכל האמור לשכיחות של תופעות אלו ולמידה שבה הם היו לחלק יום יומי
מיחסי מורים תלמידים ,או מקרים נדירים במיוחד שיש כלפיהם התייחסות וטיפול מצד מנהל בית הספר.
אחד הצירים שהבחינו בין המורים הייתה ההתייחסות שלהם לתלמידים החלשים מבחינה
אקדמית .נראה היה שחלק מהמורים בבתי הספר שבהם היה רוב לתלמידים אלו לקחו על עצמם את
האתגר של קידום תלמידים אלו ושמירתם במסגרת .מורים אלו עשו מאמצים רבים עבור התלמידים וחשו
סיפוק גם בהצלחות קטנות והרגישו תחושה של שליחות בעבודתם מול תלמידים שקשה היה לשמור אותם
במסגרת או לצפות מהם להצליח מבחינה אקדמית – בעיקר תלמידים בבתי הספר התיכונים .לעומתם היו
מורים שחשו שיש מקום לשנות את המדיניות ולהביא לבית הספר תלמידים שיש להם עניין ומוטיבציה
בלימודים ,ולוותר על המאמץ הסיזיפי מול תלמידים חלשים וחסרי עניין.
נראה לנו שעמדה רגשית זו באה לידי ביטוי גם בנכונות להתמודד עם התלמידים בנושאי
משמעת .לפחות בחלק מבתי הספר שבהם האלימות הייתה גבוהה באופן לא טיפוסי התחושה הייתה שחלק
מהמורים ויתר על המאבק ומנסה לשרוד בסביבה קשה ,מבלי לנסות לשנות או להיכנס לעימותים .נראה
לנו שבמאמץ המתאים ניתן היה לגייס גם מורים אלו להתמודדות שנועדה לשמור על מסגרת של
ציפיות אקדמיות ושמירה על כללי התנהגות .חלק ממאמץ זה צריך להתייחס להגברת כישורי המורה
וליכולתו לנהל כיתה בתנאים קשים של תלמידים עם יכולות אקדמיות נמוכות ומוטיבציה מינימאלית.
חלק נוסף צריך להתמקד ביצירת המסגרת העוטפת את הכיתה .כלומר ,ביצירת סביבה של סדר וארגון
שבה יש גבולות ברורים בין כיתה למסדרון ובין שיעור להפסקה.
מורים אלו זקוקים לתמיכה וסיוע ויצירת מסגרת של יחסי צוות ויחסי מנהל-צוות הנותנים
להם את הכוח והמוטיבציה להתמודד בתנאים קשים .נראה לנו שראוי לכלול את המאמץ לחזק את
הצוות ואת יחסי הצוות כחלק מההתמודדות עם אלימות בבית הספר.
יחסים עם ההורים
במחקרנו רצינו לבחון את מקומם של ההורים בשדה הכוחות המשפיעים על רמות האלימות
בבית הספר .באופן כללי ניתן לומר שלא מצאנו הבדלים ברורים בין בתי הספר שבהם היו רמות האלימות
נמוכות במיוחד לאחרים בכל האמור בהתייחסות להורים .נראה היה שברוב בתי הספר הייתה נכונות
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ראשונית ורצון של בית הספר לערב ולשתף הורים ,וברוב בתי הספר ההיענות של ההורים הייתה די
מועטה .ברוב בתי הספר רק קבוצה קטנה של הורים הפגינה מעורבות גדולה .בחלק מהמקרים ,כגון בבית
הספר היסודי הערבי ,מעורבות ההורים הייתה בעלת השפעה מורכבת על בית הספר ,ולא תמיד הובילה
לתמיכה במהלכי המנהלת ולקידום החזון שאותו הציגה .זאת ,למרות שבאידיאולוגיה ובמעשה של בית
הספר היה כבוד רב למסורת המשפחתית ולהורים .בחטיבת הביניים הערבית מצאנו קבוצת הורים שהיו
מאוד מעורבים ,אך לא ברור אם תמיד מעורבות זו תרמה לכלל התלמידים בבית הספר .ייתרה מזו ,לפי
עדויות מסוימות ,ייתכן שמעורבות זו אולי אף פגמה במטרות החינוכיות של בית הספר.
בניתוח שלנו את הראיונות עם ההורים ואת דיווחי המורים על היחסים התרשמנו שרוב רובם של
ההורים העניקו משמעות גדולה וחשובה לבית הספר בחיי ילדיהם ,ובעיקר בכל האמור לעתידם .התמונה
המתקבלת היא של עניין רב בהצלחת הילדים ,אך עניין זה לא תורגם למעורבות עמוקה בבית הספר.
נראה לנו שפער זו נובע במקרים רבים ,ובעיקר בבתי ספר שבהם ההורים היו משכבות חברתיות-
כלכליות חלשות ,מתחושת חוסר אונים ולא מזלזול .ההורים ששמענו הביעו את התחושה שלהם שהם
אינם יכולים ,עקב לחצים כלכליים ואחרים ,לתמוך בילדיהם והם מקווים ומצפים שבית הספר יעשה
עבורם את העבודה.
אחת הסוגיות העולות בתקופה האחרונה היא 'אובדן ה'סמכות ההורית' .חלק מהעוסקים בנושא
זה נוטים לתלות את אובדן הסמכות בהימנעות של הורים מענישה .לפי גישה זו ,הורים רבים הפנימו גישה
פסיכולוגית הנמנעת מענישה והמעדיפה לרצות את הילד ולא לקבוע לו גבולות ,ולכן ילדים נוהגים
באלימות .סוגיה זו ראויה לדיון רחב שאינו מתאים למסגרת הנוכחית .עם זאת הראיונות שלנו עם
ההורים ,בעיקר אלו מבתי הספר הממוקמים בסביבות החלשות יותר מבחינה חברתית-כלכלית ,לא מצאו
תימוכין לעמדה זו .חלק מההורים ששמענו הביעו אומנם חשש מאובדן סמכותם ,וחלק אף הביעו תחושה
שאין להם סמכות גדולה בעיני ילדיהם .אולם ,לא ראינו שמצב זה נבע מעמדות פסיכולוגיות שהדגישו
מתירנות או זכויות ילדים .להיפך ,בחלק ניכר מהמקרים נראה היה שההורים ניסו התנהגויות סמכותיות,
כולל במקרים מסוימים עונשים גופניים ,אך התנהגויות אלו לא הביאו את התוצאות המקוות.
ההתרשמות שלנו הייתה שחוסר הסמכות של חלק מהורים אלו נבע מהמקום המוחלש שלהם
בחברה ,ומהעובדה שלא יכלו להציע לילדיהם עתיד טוב יותר ,או מודל להצלחה .הורים ערבים בעיר
מעורבת ראו חלק מהילדים נוטשים את בית הספר או מורחקים ממנו ומתדרדרים לפשע ,וידם קצרה
מליצור עבורם סביבה מגוננת יותר או לתת בידם את המשאבים שלהם הם נזקקים כדי לפלס את דרכם
באמצעים נורמטיביים בחסרה הישראלית .ההורים בשכונת העוני באחת מהערים הגדולות שאותה חקרנו
לא הצליחו לעמוד בלחצים הכלכליים היומיומיים וניסו ככל יכולתם להשפיע על ילדם להמשיך וללמוד
ולא להגיע למצב השולי מבחינה כלכלית שהם עצמם כהורים נקלעו אליו .נראה לנו שחשוב לבחון את
הסוגיה של אובדן הסמכות בצורה מעמיקה יותר ,המביאה בחשבון לא רק עמדות פסיכולוגיות ,אלא גם
תנאי חיים קשים בחברה הישראלית ההישגית.
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מגבלות המחקר
המחקר הנוכחי הוא ייחודי בדרך שבה זוהו בתי ספר על ידי מחקר כמותי מייצג ורב היקף
ובהמשך נערך עליהם מחקר עומק המשלב גישות כמותיות ואיכותניות .גם ההיקף של המחקר האיכותני
לא היה שגרתי והמעקב האינטנסיבי למדי ,תוך שימוש בקשת של אמצעים ,על תשעה בתי ספר שונים
הוא נדיר למדי .יתרונות אלו של המחקר קשורים גם לחסרונותיו .הניסיון להשתמש בנתונים כמותיים
שנאספו בשנת תשנ"ט כדי לזהות בתי ספר וללמוד אותם באופן כמותי בשנת תשס"א ולהתחיל במחקר
האיכותני בשנת תשס"ב ,יצר בעיות הנובעות מהשינויים שחלו בבתי הספר במשך הזמן .בחלקם,
השינויים שחלו במשך השנים היוו חומר גלם למחקר וסייעו לנו לזהות כיצד בתי ספר משתנים עם
השנים .אולם ,בחלק מהמקרים השינויים היקשו על הסקת המסקנות ,כי היה קשה לזהות אלו מהפערים
בין הממצאים השונים נבעו מבעיות מתודולוגיות או קשורות לפרשנות לא אחידה של ממצאים ואלו נבעו
משינויים שחלו בפועל. .
נראה לנו ,שייתכן ,ואופי המחקר האיכותני יצר ציפיות בקרב חלק מבתי ספר שצוות המחקר
יסייע להם בעצה ובמעשה להתמודד עם האתגרים שבפניהם הם עומדים .אנו אמנם ערכנו יום עיון עבור
בתי הספר ,והעברנו להם דוחות כמותיים ודוחות על המחקר האיכותני בבית ספרם שכללו המלצות ,אך
לא יכולנו מסיבות מתודולוגיות וטכניות להיות מעורבים יותר בבית הספר ולהיענות לבקשות של אותם
בתי הספר שרצו לקבל מעורבות ישירה גדולה יותר שלנו .בעתיד ,עלינו למצוא דרכים מספקות והוגנות
יותר לשתף את בתי הספר בלמידה שלנו.
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Summary & Discussion

Major Findings Based on Quantitative Analyses.

Finding #1. Theoretically Atypical Schools are only theoretically atypical. In reality,
our findings show that there is a larger than expected pool of schools with either
much higher rates of violence then their surrounding community OR much lower rates
of violence than their surrounding communities.

Finding #2. Schools are rarely atypically high or low on all forms of violence.
Specificity of victimization type is unique to each school setting. Some schools have a
predisposition towards specific forms of victimization. This finding was evident in the
qualitative portion of the study as well.

Examples. During the first year of our study we conducted a detailed national
quantitative study of the prevalence of atypically peaceful and atypically violent
schools (when compared to violence rates in their surrounding neighborhoods). We
found that, in reality, atypical schools are mainly theoretically atypical. We
discovered a sizable pool of atypical schools and a balanced number of ‘atypically
high’ and ‘atypically low’ schools. From a national random sample of schools 11.3%
of schools defined as low atypical on Mild Behaviors, 11.7% on Severe Behaviors,
and 14.2% on Sexual Harassment. Eleven percent of schools were defined as high
atypical on Mild Behaviors, 11.3% on Severe Behaviors, and 14.2% on Sexual
Harassment. Theoretically Atypical Schools were present in all cultural groups,
school types, and across the SES range.

These findings have implications for theory, policy, and practice.

Theory. This is theoretically unexpected because most theories assume a
“flowing in” of violence from the community and school. Therefore, these
atypical schools should be relatively rare. The findings suggests that schools
as active buffers and mediators of violence should be included more actively
in our theories. A larger than expected proportion of schools are clearly
sheltering children from external violence and sometimes even creating their
own levels of violence. There are many more schools that are doing this
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naturally than expected by theory. More research and theoretical work needs
to be done to help explain why schools tend to have high rates of specific
forms of violence but not high “across the board” victimization of many
sorts. Understanding how the various forms of victimization interrelate in
atypical schools would be an important future research contribution.

Policy. Policy makers should give much greater focus on the dynamics within
schools than they currently do. Very often, schools are seen as the recipients
of external community and family problems. This suggests that they have
great capacity to create good environments and reduce victimization. It also
suggests that they can exacerbate the problem by generating higher violence
rates due to their own internal dynamics. We believe that these kinds of
dynamics can spill over into the community-- especially after school.
Programs should be connected with school hour activities and philosophy if
they are to be effective and sustainable. Finally, policy should be directed at
specific forms of victimization since not all schools suffer from the same types
of violence at the same rates.

Practice. At the teacher, administration, and service level this
finding has implications. Specifically it means that there are
many common practices in schools that can transform the
school into safe havens. The pool of schools able to shelter
children and create less victimization is much greater than
most educators, theoreticians, and researchers think.
Therefore, if identified it would be possible to create a
multiplicity of networks for teachers, principals, and
communities to learn from each other’s examples. We believe
that each school should collect data, based on their own form
of violence patterns and develop/ or adapt programs specific
to their needs. A “one size fits all program” is not likely to fit
the needs of schools since they have different types of violence
problems.

Finding # 3. Atypical schools and the communities in which they are nested are
heavily impacted by historical events and social patterns in the society. Sweeping
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national policy changes and intense media coverage can create radical shifts in the
publics/ schools practices at the local level.

Example: In all our national studies and in the qualitative study we saw large
shifts and reductions in overall levels of victimization, from 1998 to 2002. We
believe this is due to intense national media, new ministry of education policies, and a
greater general public awareness regarding the scope of the problem. Most of the case
study schools demonstrated dramatic reductions in levels of school violence. Those
few atypical schools that did not change were not considered “atypical” when
compared with the vastly reduced national levels by the end of the study. This
suggests a substantial critical impact from the national educational establishments
approach to the problem, the media’s tenacity in reporting on the problem, and
subsequently a more educated public.

Theory, Policy, and Practice Implications: Time, history, and changing dynamics
within schools and society need to be included in our research paradigms and policy
discussions if we are to understand how schools are able to create safe environments,
maintain/ sustain safe environments. In some ways this may seem obvious, but it is
really not part of any national, international, or local dialogue. This local “lack of
awareness” of the reduction is surprising considering how hard educators have been
working on this issue in recent years. We conclude that quantitative data at the local
level is key for the creation of a local awareness and tracking of the problem.
Personal memory and recollections of how the problem was and is now does not seem
to be a reliable source to compare schools over time.

Finding # 4. A common awareness and joint mission around procedure of school
safety—AT THE LOCAL SCHOOL LEVEL is key for successful schools. The more
students, teachers, and principals agree about the scope of the school violence
problem (e.g., the steps needed to arrive at a solution), the more the school is likely to
have lower violence rates. The more there is disagreement and discord surrounding
the scope and nature of the problem, the more the school is likely to have violence
rates. This finding was supported by both our quantitative studies and qualitative
studies.

Major Findings Based on Qualitative Analyses.
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Findings #5. On the whole, there was a strong convergence between the quantitative
data and qualitative data. Most of our theoretically atypically safe schools were
genuinely remarkable schools that the researchers experienced in real life. These
schools were exemplars and immediately identifiable. This feeling of the atypically
safe schools being an oasis was true despite the differences in culture, religion,
language and political orientations. Similarly, our atypically unsafe schools were
schools that our research team, students, teachers, parents openly recognized as
having a problem. This finding is strengthened by the fact that the qualitative
research team was not aware of each schools designation or those sets of hypothesis
surrounding atypically high and low schools. These conclusions emerged from their
observations, experiences, and qualitative data collection.
Finding #6 . The primary forces in shaping “safe haven” schools were not the
empirically based violence prevention programs or psychological programs that are
described in the research and practice literatures. The variables most influencing the
safest schools were similar to those variables discussed in the School Reform
literature with an added emphasis on culture. In atypically safe schools the most
important set of variables were 1) a strong “leader” principal, 2) school
organizational variables, (this included a. good teacher-child relationships, b. clear
procedures and an articulated school safety policy, c. strong ideology/ mission/ world
view on safety being a central focus of the schools mission), 3) the use of indigenous
culture/ practices/ values/religion to articulate the schools mission. When taken
together these effects appear to be very strong across all cultural settings.

Finding #7. (related to the prior finding) Without exception, the safe haven schools
across all cultures had an “outward” orientation. This meant that the principal,
school staff, mission, and practices were explicitly geared from an ideological
perspective towards changing the community, the family, society and in some
instances-- the world. Most groups in each school saw this kind of “values education”
as a primary function of education along with the traditional academic mission. This
means that our initial model portraying the inflow of influence is only partially
correct (see figure 1 in appendix). Most current theories on the role of the school are
also only partially correct. In the exemplar schools, there is a strong influence from
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the school back to the outside concentric contexts in which the school is embedded.
The atypically safe schools’ orientations were not to merely “deal” with those
external variables, but to actively change them or offer a different worldview the
children attending the school. Not one of the theoretically atypical unsafe schools had
this external orientation. The theoretically atypical unsafe schools’ perspectives were
more similar to our theoretical model where the influences flowed into the school and
the schools “coped” with this overflow.

Finding #8. The role of culture, religion, arts, language, traditions, and ethnic
identity in atypically safe schools was mediated through having a stellar principal,
good school organization, and a cohesive ideology/ mission. In other words, culture
can be powerful but only if there is a strong principal and good school organization
to implement cultural practices. We have many outstanding examples of how cultural
variables can be used very effectively as anti violence interventions when applied as
part of the school organization, mission, and vision of the principal/ teachers. Crossculturally, the atypically safe schools used their own cultures in similar ways. Each
drew on cultural roots and traditions to encourage or enhance the identity and pride
of the students in peacemaking/ nonviolence. These kinds of rituals, religion, culture
were also present in the atypically unsafe schools, however, the cultural interventions
were often passive, piecemeal, conducted in a perfunctory manner, and uniformly
NOT part of the overt vision, school organization. We feel further examples that
detail how safe schools use culture to stem violence is vitally important. With the
spread of school violence programs across the world, knowing how various cultures
apply their own traditions to nonviolence in schools could have a dramatic long
lasting impact on the creation of safe havens.
In many ways this is one of our most interesting findings. We feel that the descriptions
of each cultures practices has particular value since the USA and western
interventions are unaware of middle eastern cultural practices. This could have
theoretical, policy, and practical value.

Finding #9. In all our atypically safe schools, nonviolence was infused in many
aspects of the school life, and evident in almost all contexts. These schools had a
“whole school” approach. Hence, cooperation and the themes of peace/ conflict
resolution were continually reflected in open spaces, during lunch and recess, on the
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walls of the classroom/ hallway, in the academic curriculum, in the routes taken to
and from school, in the music and art rooms, and in the educative way the parents/
communities were involved with the school. Most of the interventions flowed from the
staff and administration rather than from outside sources. When outside sources were
used, they were actively infused into the life of the school. By contrast, in the
atypically unsafe schools interventions were “programmatic”, “therapeutic”, or
“criminal justice” oriented. School staff, students, or the community rarely
implemented interventions. This made those interventions more fragmented, and less
likely to be sustained from within the school. These kinds of interventions may have
contributed to attributions that the “problems” within the school are due to contexts
external to the school and therefore not officially part of the schools day to day
functioning. On the whole though, the most common intervention used in the
atypically unsafe schools was suspension and expulsion.
Finding #10. Several of the atypical safe schools had a broad “between group” and
“within group” philosophies of inclusion and cultural exchange. One school had a
special program for the hearing impaired; another had a special program for
cerebral palsy children. One included both Israeli-Jewish and Bedouin children in the
same school. Another included a multi-cultural social justice curriculum sponsored
by the UN, European Union, and other organizations. Some of the schools had intercultural exchanges between different ethnic groups, religions, and even with schools
across the globe. School faculty and students proudly highlighted these programs.

Finding # 11. Atypical safe schools did not always have harmonious relationships
with the surrounding community or parents. This was mainly due to atypically safe
schools outward mission. Sometimes this created conflict with sectors in the school
and community. The schools often saw their role as an educational leader that helped
parents and the community adhere to the values set by the school. In most cases the
issues surrounded religious practice/ values, the role of women, the role of
democracy, and the philosophy of inclusion. This was true for both Arab and Jewish
schools that had an outward orientation.

The one atypically safe case study exception to this was an orthodox girls school in a
west bank settlement. In that school, the parent community and school were in
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harmony. However, the entire settlement was in great conflict with the surrounding
Arab Palestinian community. There it is possible that the intense political frame of
their settlements existence created homogeneity between the parents and schools in
the face of larger existential/ religious/ cultural threats. This school was also different
since it was our only “all girl” school. The rate of psychological, verbal, and
physical victimization were extremely low in this school.

In the atypically unsafe schools the families and communities were ignored, seen as
clients, or dismissed as the “core of the problem”. Most often, the relationship with
the community in those schools was benign neglect or mutual disinterest. Responses
to the community and parents in those schools tended to be more therapeutic,
punitive, and problem solving oriented.

Finding #12. Not all Theoretically Atypical Schools Stayed Atypical. A few of our
schools were experiencing radical changes over the course of the study that effected
their entire school climate and victimization rates. New Principals, teacher turnover
rates, demographic shifts in population were variables that contributed to surprising
shifts in violence rates over a two-year period. Many of our theories, policies, and
practices function under the assumption of stability. This may be a false assumption. .
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i

It should be noted that school victimization rates in the U.S.A. tend to be lower than
community rates, although there is considerable variation of victimization rates between
schools in similar demographic areas.
ii

In our own research we also found that community victimization and demographic
variables (income, education, family size, community crime) are correlated with rates of
school violence (Benbenishty, Zeira, & Astor, 2000).
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iii

Because victimization patterns may be different across student groups (e.g., males vs.
females, or Jews vs. Arabs) the specific victimization factors in our study will be derived
empirically. Also, there are many forms of victimization ranging from psychological name
calling to lethal events. Hence, we do not “pre-label” specific victimization patterns in Figure
1 (until we conduct those analyses).
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