אלימות במערכת החינוך תשס"ה

פתח-דבר
בתקופה האחרונה החברה הישראלית עומדת משתאה וחרדה בפני מה שנראה כסדרה של
מעשי אלימות חסרי סיבה .התחושה בציבור היא שהאלימות גואה ומגיעה לממדים שלא ידענו.
דאגה מיוחדת מעוררים מעשי אלימות של בני נוער ,ובעיקר אלימות בין כותלי בית הספר .התגובה
הציבורית הקשה מעוררת את המחוקקים וקובעי המדיניות להציע דרכי פעולה חדשות ושונות
שמטרתן להתמודד עם אלימות זו .לעתים קרובות ,תגובות אלו מבוססות על חשיפה לדיווחים
סנסציוניים ומגמתיים בתקשורת או על היכרות אישית עם נפגע אלימות ,ולא על מידע מבוסס
ומייצג את כלל מערכת החינוך.
באווירה כזו ,למחקר הנוכחי חשיבות מיוחדת .הוא מביא ממצאים מפורטים ומייצגים על
האלימות במערכת החינוך מזוויות הראייה של התלמידים ,המנהלים והמחנכים .יתרה מזו ,הוא
מהווה המשך למחקרים שערכנו בשיטות דומות בשנים תשנ"ט ותשס"ב .בכך ,המחקר הנוכחי
מביא לדיון הציבורי את האפשרות לבחון את האלימות במערכת החינוך בצורה מאוזנת ושקולה,
המבוססת על בדיקה מתמשכת באמצעים מדעיים תקפים.
המחקר הוא חלק מהניסיון המתמשך לערוך ניטור של רמת האלימות במערכת החינוך .יש
בו משוב למערכת על המצב בתחום זה ,תוך מתן מקום להשוואה בין התמונה המצטיירת בסקר
הנוכחי לזאת שנתגלתה בסקרים הקודמים .הרציונל המלווה את עבודתנו בתחום זה הוא ,שכדי
להתמודד בצורה יעילה עם סוגיית האלימות בבתי הספר ,יש צורך בתשתית מוצקה של מידע .עלינו
לדעת את היקף התופעה; המאפיינים המיוחדים לה; והאם ניתן לזהות במסגרתה קבוצות ותת-
קבוצות ,שיש להן מאפיינים מיוחדים .מידע זה חיוני כדי לאפשר היערכות מושכלת לפיתוח
תוכניות מניעה והתערבות ברמה הארצית .תשתית המידע מאפשרת גם לקבוע את 'קו הבסיס',
אשר משמש כמושא להשוואה עם ממצאיהן של מדידות נוספות בעתיד .ואמנם ,במחקר הנוכחי אנו
יכולים להשוות בין ממצאים משלושה סקרים עוקבים.
בשנת תשנ"ט ערכנו את המחקר הארצי הראשון ,שהתמקד בנושא האלימות במערכת
החינוך (בנבנישתי ,זעירא ואסטור .)2000 ,המטרה הייתה לתת בידי הציבור וקברניטי המערכת
תמונת מצב עדכנית ומקיפה ,שתשמש בסיס להיערכות ולקביעת מדיניות בתחום ההתמודדות עם
אלימות .אכן ,המחקר עורר עניין רב ושימש מצע לדיונים רבים במערכת החינוך' .ועדת וילנאי
לצמצום האלימות במערכת החינוך' עשתה שימוש נרחב בממצאים במסגרת גיבוש המלצותיה
המפורטות .לממצאים גם הייתה השפעה על הכנת חוזרי מנכ"ל ,ועל ההתארגנות להתמודדות עם
היבטים שונים של אלימות במערכת החינוך ,כפי שנחשפו במחקר.
בשנת תשס"ב ערכנו את המחקר שוב (בנבנישתי ,)2003 ,הצבענו על הדפוסים של אלימות
שחזרו בין השנים וכמו כן ,עמדנו על שינויים מסוימים שחלו בין השנים .בין היתר הצבענו על עלייה
גדולה במודעות של מנהלי בתי הספר והמחנכים לסוגיית האלימות ,ועל העלייה הגדולה בפעילות
שנועדה למנוע אלימות ולטפל בה .חלק מההמלצות שהצגנו ,כגון זו המתייחסת לבתי ספר אלימים
במיוחד ,זכו להתייחסות רצינית .לעומת זאת ,המלצות אחרות ,כגון זו המצביעה על הצורך
בהשקעה מיוחדת במגזר הבדואי ,לא זכו להד בציבור ובקרב מקבלי ההחלטות.

הממצאים של מחקר ארצי מייצג המתמקד בנושא האלימות בבתי
במסמך זה נדווח על ִ
הספר .המחקר ,שנערך בשנת הלימודים תשס"ה ,מתייחס לכל התלמידים בכיתות ד' עד י"א בכל
מסגרות החינוך הרשמי במדינת ישראל ,וכן למחנכי הכיתות ולמנהלים בבתי-ספר אלה .מטרת
המחקר הייתה לספק מידע על היקף התופעה ,בטווח גילאים רחב ובמגזרים שונים של האוכלוסייה
בישראל – ובפרט על ההיבטים השונים של אלימות בבית ספר ,על התנהגויות אלימות ספציפיות ,על
אקלים בית הספר בכל הקשור להתמודדות עם אלימות ועל תחושות איום .המחקר התבסס על
דיווחים מאת התלמידים ,מחנכיהם והמנהלים בבתי הספר שהשתתפו במחקר .בדוח המחקר
הנוכחי אנו מצביעים על הבדלים בולטים בין הממצאים שהתקבלו בשלושת הסקרים ומנסים
לזהות מי הן קבוצות התלמידים שאצלם חלו השינויים הבולטים ביותר בין השנים.
על סמך הלקחים מהמחקרים הקודמים ערכנו מספר שינויים במתכונת המחקר .בין היתר
הוספנו שאלות על אלימות חברתית-עקיפה (כגון הפצת שמועות שליליות) ,דרכי ההתנהגות של
תלמידים ומורים כשמתרחש אירוע אלימות בחצר ותחושות שייכות לבית הספר .אנו הוספנו
למחקר גם תת מדגם של תלמידים במגזר הדרוזי ,מתוך כוונה לעמוד על המאפיינים המייחדים
קבוצה זו.
בחלק הראשון אנו מציגים את סקירת הרקע המדעי של המחקר הנוכחי .נציין ,שחלק
מרקע מדעי זה הוצג בדוחות המחקרים הקודמים ,ואנו עדכנו אותו בהתאם להתפתחויות שחלו
מאז.
רקע מדעי
ניטור
כל ניסיון להתמודד בצורה יעילה עם סוגיית האלימות בבית הספר ,מחייב יצירת תשתית
של מידע המבוססת על מחקר מקיף .תשתית מידע זו ,תוכל להנחות את המאמצים המיועדים
למנוע או להפחית את האלימות בבית הספר .אבל ,אין די במחקר חד-פעמי – מקיף ומעמיק ככל
שיהיה .ייזום מערכתי של פעולות מניעה והתערבות בתחום חיוני זה ויישומן לאורך זמן ,יוצרים
צורך בכלי תכנון ומשוב מקיפים ורב-תקופתיים .מן-הראוי ,על כן ,לראות את המחקר הנוכחי
כחלק מפעולת הניטור השוטף של סוגיית האלימות בבתי-הספר – וליישם את כוונתו של המחקר
הזה ,שתוכנן כדי להוות תרומה ישירה לתכנון מדיניות בנושא מניעה והתמודדות עם אלימות
במערכת החינוך בישראל.
הדגש על ניטור שוטף מבוסס במידה רבה על המסגרת המושגית והמתודולוגית שמציעים
בנבנישתי ועמיתיו להתמודדות עם צרכי מידע בשירותים חברתיים ובבתי ספר ( Benbenishty,
 Astor & Zeira, 2003; Benbenishty, 1996; 1997ובנבנישתי .)1999 ,1993 ,גישה זו מייחסת
חשיבות ליצירתה של מערכת שיטתית ,שתספק מידע עדכני ושוטף על מאפייני הלקוחות ,על שיטות
ההתערבות ועל התוצאות .מידע זה צריך לתמוך בקבלת ההחלטות השוטפות .בנוסף ,המידע הרב-
תקופתי שמצטבר במערכת לאורך זמן מהווה את מסד-הנתונים שממנו ניתן ללמוד על השרות
ופעולתו .השילוב של ניטור שיטתי ומתמשך וניתוח שוטף של המידע המתקבל לאורך זמן ,מאפשר
ליצור ארגון הלומד על עצמו ועל סביבתו.
ואכן ,המחקר הזה מהווה מודל לניטור ברמה הארצית; ממצאי המחקר נותנים תמונת-
מצב מעודכנת על היבטים שונים של אלימות בבתי-ספר – גם בפריסה ארצית ,וגם בהתאם לחתכים
שהם רלבנטיים לתכנון מדיניות וליישום התערבות (למשל :לפי מגזרים ולפי מסגרות פיקוח).
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ממצאים אלה ניתנים להשוואה עם ממצאים שנאספו במחקרים שנערכו בתשנ"ט ובתשס"ב
ויכולים לשמש כקו בסיס למחקרים ארציים דומים שייערכו בעתיד .זאת כדי לבחון שינויים
המתרחשים לאורך זמן ומתוך כוונה לזהות את ההשפעות של שינויים במדיניות.
הניטור ברמה הלאומית רלבנטי גם לניטור במסגרות של רשויות עירוניות ובתי ספר .יש
לציין ,שמאז עריכת המחקר הארצי הראשון ,נושא הניטור ברמה העירונית וברמת בית הספר זכה
לתשומת לב רבה .השירות הפסיכולוגי הייעוצי במשרד החינוך פיתח סידרה של כלים שנועדו לתת
בידי בית הספר תמונת מצב עשירה של האקלים החינוכי המיטבי בבית הספר ,הכולל שורה של
נושאים וביניהם אלימות ,תמיכת מורים בתלמידים והיבטים נוספים של אקלים בית הספר .מספר
רשויות מקומיות אימצו את הכלי ועושים בו שימוש .כמו כן ,פותחה תוכנה המאפשרת לתלמידים
לענות על השאלון של 'האקלים החינוכי מיטבי' בעזרת האינטרנט.
הגדרות של אלימות וקורבנות בקרב תלמידים בבית הספר
אלימות נוער בכלל ואלימות בבתי ספר בפרט הן סוגיות שזכו לתשומת לב רבה מאוד
בספרות העיונית והמחקרית .אף כי דוח מחקר זה אינו יכול להקצות מקום לסקירה מקיפה
וכוללת ,מן-הראוי להתייחס לקשיים המושגיים והמעשיים ,אשר מתעוררים בעת זיהוי ומדידה של
צורות-התנהגות אלימות בבית-הספר .בספרות שבחנה צורות-התנהגות אלה ,ניתן למצוא מספר רב
של הגדרות – ומתחוור כי הן משתנות עם הזמן .למשל ,במשך שנים רבות לא הייתה התייחסות
לצורות-התנהגות שניתן לראות אותן כרמות נמוכות של התנהגות אלימה :איום ,הטרדה ,קללות
ופגיעה ברכוש התלמיד (לדיון בנושאים אלה ,ראו Goldstein, ;Goldstein & Conoley,1997
 .)1994; Kingery, Coggeshall, & Alford, 1998לאחרונה חל שינוי; ההגדרה והתיאור נוטים
להתייחס למלוא הטווח של צורות-ההתנהגות ,אשר ניתן לראותן כאלימות בבית-הספר.
אחד המושגים היותר מרכזיים במחקר ובהתערבות בתחום האלימות בבית הספר הוא
 – Bullyingאשר מספר רב של חוקרים השתמשו בו כדי לאפיין אלימות בבית-הספר .התרגום
המקובל הוא "בריונות" ,אך ִמלה זו אינה מבטאת במדויק את רוחו ותוכנו של הביטוי הלועזי.
אולוואוס ,החוקר הנורבגי המפורסם שאחראי במידה רבה לעניין הציבורי והמחקרי במושג זה,
מגדירו כך" :תלמיד הוא קורבן של בריונות כאשר הוא חשוף ,באורח חוזר ונשנה ולאורך זמן,
לפעולות שליליות של תלמיד אחר או תלמידים אחרים" ( .)Olweus, 1991, 1993לפי הגדרותיו של
אולוואוס ,פעולות הזולת תיחשבנה שליליות אם הן פרי של כוונה-תחילה – ואם הן גורמות לאדם
אחר פגיעה או אי-נוחות ,או מנסות לגרום לו פגיעה או אי-נוחות .באופן כללי יותר ,פעולות
תוקפניות ( )aggressive behaviorsמכל סוג תחשבנה שליליות :גם פעולות מילוליות – איום,
הצקה ,הטחת עלבונות וגם פעולות פיזיות – דחיפות ,מהלומות ,מכות-אגרוף וכיוצא-באלה.
אולוואוס גם מצביע על כך שניתן לפגוע בדרך לא ישירה ( ,)indirect bullyingהמתבצעת בדרך של
הטלת חרם או התעלמות (.)Olweus, 1993
בעבודות המתמקדות בבריונות בביה"ס על-פי גישתו של אולוואוס ,הדגש הוא על שני
מאפיינים חשובים :הבדלי עוצמה בין הבריון לבין הקורבן – והאופי המתמשך והחוזר על עצמו ,של
היחסים ביניהם .בלשונם של סמית ושרפ ( ,(Smith & Sharp,1994בריונות ניתנת לתיאור כ"ניצול
שיטתי ,לרעה ,של יחסי-כוחות לא-מאוזנים" ("  .)" systematic abuse of powerהראל ,קני ורהב
( ,)1997שהסבירו לנבדקים את נושא המחקר שלהם ,הגדירו אותה בזו הלשון:
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"הצקה ,הטרדה ,או בריונות זה כאשר תלמיד אחד ,או קבוצת תלמידים ,אומרים או
עושים דברים לא נעימים או פוגעים בתלמיד .הצקה ,הטרדה או בריונות זה כאשר מרגיזים תלמיד
בכוונה שוב ושוב בצורה שפוגעת בו כולל דחיפות ומכות .אבל כאשר שני תלמידים בעלי כוחות
שווים מתווכחים או רבים – זו אינה נחשבת הטרדה או הצקה (הראל ועמיתים ,1997 ,עמ' .)273
למושג ה" "bullyingיש השפעה מרכזית על העבודות בתחום האלימות בבית הספר.
אולוואוס ואחרים הצביעו על ההשפעות הפסיכולוגיות ,גם המיידיות וגם ארוכות הטווח ,על
הקורבנות הנחשפים אליה – ובמידה מסוימת ,אף על הבריונים ( ;Boulton & Smith, 1994
 .)Olweus,1993, 1994גם פעולותיו המדעיות והציבוריות של היימן הצביעו על הפגיעות הקשות
שחוו תלמידים שהיו קורבן לאלימות ובריונות ,מצד חבריהם ללימודים ומצד הצוות החינוכי (ראה
למשל .)Hyman & Snook, 1999; 2000 ,מחקרים שונים הצביעו על קשת של תוצאות שליליות של
בריונות על קורבנותיה (ראה למשל Natvig, Alberktsen & Qvarnstrom, 2001 ,באשר להשפעות
של בריונות על בריאותם של קורבנות) .במקומות רבים בעולם עוצבו תוכניות-התערבות מתוך
מטרה להתמודד עם תופעה זו ולצמצם את ממדיה – ועל-ידי כך ,להפחית גם את תוצאותיה
השליליות (ראה סקירות בינלאומיות אצל ;  Sullivan, 2000 Smith et al., 1999וסקירה
היסטורית מקפת אצל .)Smith & Brain, 2000
בנבנישתי ועמיתיו (בנבנישתי ועמיתיםAstor, Benbenishty, Pitner, & Zeira, , ;2000 ,

 )2004טוענים ,שמושג זה –  – bullyingאינו מכיל את כל ההיבטים החשובים והרלבנטיים למערכת
החינוך .ראשית ,ההגדרה היא מגבילה יתר-על-המידה .אלימות בבית-הספר היא בעלת השפעות
מפליגות ,גם כשהיא אינה מתבטאת ב"ניצול שיטתי ,לרעה ,של יחסי-כוחות לא-מאוזנים" .אם
מתרחשות קטטות תכופות בבית-הספר ,גם כאשר משתתפים בהן תלמידים בעלי כוחות שווים–
הדבר עלול לגרום אווירה קשה ומאיימת ולהפחיד גם תלמידים אחרים ,כאלו שאינם מעורבים
ישירות בעימות .הבאת כלי-נשק לבית-הספר עלולה לפגוע בצורה קשה בתלמידים ובמסגרת
החינוכית ,גם כשכלי-הנשק אינם משמשים לאיּום ישיר או לפגיעה; יתר-על-כן ,תלמידים החלשים
פיזית ,עלולים להביא כלי נשק כדי לפגוע בחזקים מהם .הדגש על ההגדרות המקובלות לבריונות -
אם מסתפקים בהן ואם מדגישים אותן יתר-על-המידה ,עלולות לגרום לכך שתהיה התעלמות
מתופעות חשובות וקשות אחרות.
כמו-כן ,בנבנישתי ועמיתיו מצביעים על כך ,שאלימות בבית-הספר כוללת מרכיבים שאינם
באים לידי ביטוי ביחסים מתמשכים בין הבריון לקורבנו .בית-ספר עלול להיות מאופיין בשורה
ארוכה של צורות-התנהגות תוקפניות ושלוחות-רסן ,אשר לא בהכרח מהוות חלק ממערכות-יחסים
יציבות; צורות-התנהגות כאלה – "השתוללות" ודחיפות במסדרון הומה ילדים ,משחק פראי ואלים
הפוגע בילדים אחרים ,מעשי-גניבה ,השחתת רכוש של בית-הספר ושל ילדים אחרים – אינן
מקבלות ביטוי הולם במושג של בריונות.
למושג הכללי של בריונות יש בעיה נוספת :הוא לוקח תופעות השונות זו מזו במידה רבה,
ומכניס אותן ל'סל אחד' .כפי שניתן היה לראות מההגדרה של הראל ועמיתיו ( ,)1997נכללות בה
שלוש צורות-התנהגות שונות :בריונות ,הטרדה והצקה .דומה כי לפחות שתיים מהן (בריונות
והצקה) כורכות משמעויות שונות ,המצביעות על דינמיקה שונה של יחסים – ולכן גם על אפשרויות
מניעה ותגובה שונות .הכללתן ביחד מטשטשת את ההבדלים ביניהם (ראה דיון בנושא דומה אצל
סקר אלימות תשס"ה
בנבנישתי ,חורי-כסאברי ואסטור

4

דוח מסכם

 .)Smith, Cowie, Olafsson, & Liefooghe, 2002ניתן לראות בעבודותיו של רולידר (למשל,
רולידר ,לפידות,ולוי )2000 ,ניסיון ברור להגיע לפירוט רב של היבטיה השונים של תופעת ההצקה
בדרך שמקנה כלים יעילים יותר להתמודדות.
לאור ניתוח זה ,הגדירו בנבנישתי ועמיתיו במחקר הארצי בשנת תשנ"ט אלימות בבית-
הספר באורח נרחב הרבה יותר מאשר ההגדרה המקובלת במחקר על בריונות" :כל התנהגות
מכּוונת שמטרתה לפגוע – רגשית או פיזית – באנשי בית-הספר ,ברכושם ,או בציוד בית-הספר".
התנהגות זו כוללת את המרכיבים הבאים – וברור ,כי אירוע יחיד של התנהגות אלימה עלול להכיל
אחדים מהם:
 אלימות מילולית המיועדת לפגוע רגשית על-ידי גידופים ("קללות") ,עלבונות
והשפלות (כולל חרם חברתי);
 איומים ישירים ועקיפים ,הכוללים הפחדה וסחיטה;
 פגיעה פיזית ברמות שונות  -דחיפות ,בעיטות ,מכות' ,מכות רצח';
 שימוש בכלי-נשק מסוגים שונים (נשק חם ,סכינים ואולרים ושאר מכשירים חדים,
מקלות/אלות ,אבנים) לשם איום ופגיעה;
 פגיעה ברכוש ,על-ידי גניבות והשחתה;
 פגיעה מינית :הטרדה מילולית ,הפצת שמועות מעליבות ,הצצה ,מגע פיזי לא רצוי,
פגיעה פיזית.
המחקרים שנערכו על בסיס הגדרה זו הצביעו על מספר תופעות חשובות .ראשית ,נראה
שהגדרה זו אינה נותנת די מקום לאלימות הקרויה בספרות 'חברתית-עקיפה' .המדובר בהתנהגויות
שמטרתן לפגוע על ידי פעולות הנעשות במישור החברתי בדרכים עקיפות ,כגון הפצת שמועות
מרושעות ,הסתה של תלמידים שלא ידברו עם תלמיד אחר ,התעלמות מכוונת מתלמיד ועוד .לאור
החשיבות של התנהגויות אלו ,כללנו אותם במחקר הנוכחי.
כמו כן ,העיבודים שנעשו על הממצאים שהתבססו על ההגדרה שהוצעה על ידי בנבנישתי
ועמיתיו ( )2000מצביעים על כך שניתן לזהות מספר מקבצים של התנהגויות :קורבנות לאלימות
מילולית ,לאלימות מתונה ,לאלימות קשה ולהטרדה מינית .מקבצים אלו מופיעים בצורה דומה
למדי בכל שלבי החינוך בקרב בנים ובנות ,ואצל יהודים ולא יהודים ( Benbenishty & Astor,
.)2005
המרכיבים של הגדרת האלימות מתייחסים לכל החברים בקהילת בית-הספר ,תלמידים,
מורים ,מנהל ,אנשי צוות אחרים – בין אם הם גורמים לאלימות ובין אם הם נפגעים ממנה .ואולם,
ברור כי יש אבחנה ברורה בין המקרים :אלימות בין תלמידים ,אלימות של צוות (חינוכי או מינהלי)
כלפי תלמידים ,אלימות של תלמידים כלפי הצוות או חלק ממנו .ככלל ,בהגדרה המוצעת מדובר רק
באלימות המתרחשת בבית-הספר עצמו ,וכללנו בכך גם אירועים המתרחשים בדרך אל בית-הספר
או ממנו.
הערכת ממדי התופעה
קיימות ִמגוון של שיטות מקובלות להעריך את שכיחות התופעה של אלימות בבית הספר.
דרך אחת היא להשתמש בנתונים סטטיסטיים קיימים על רמות פשיעה בקרב בני-נוער שהם
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תלמידים בבתי-ספר ,ועל מעשי-פשע שהתרחשו בתוך כותלי המוסדות החינוכיים ודּווחו למשטרה.
עוד דרך מקובלת ,קרובה לזו-האחרונה ,נשענת על דיווחים סטטיסטיים מאת מנהלי בית-הספר,
בדבר תופעות אלימות במוסדות המופקדים באחריותם ( Heaviside , Rowand, Williams, Farris,
.)Burns & McArthur, 1998
מתוך מחקרים שבחנו את המהימנות והתקפות של שיטות הערכה אלה ,מתחוורות מגבלות
רציניות שלהן .מנקודת-הראות של המחקר הנוכחי ,יש בעיה מתודולוגית מרכזית :נתונים
סטטיסטיים אלה נותנים ביטוי לחלק קטן בלבד מתוך צורות-ההתנהגות והתופעות הרלבנטיות
לתופעת האלימות בבית-הספר .אמנם ,ניתן להעריך כי רוב מעשי האלימות החמורים והבולטים
אכן מוצאים את דרכם אל הדיווחים הללו; אבל אין בהם ביטוי למספר רב של מעשי אלימות
אחרים – כאלה שהם אמנם 'ברמה נמוכה' מבחינת תוצאותיהן הפיזיות המיידיות ,אך הם
משפיעים קשות על אווירת האיום ותורמים/גורמים ליצירת תחושת הקורבנּות ( )victimizationשל
תלמידים רבים.
דרכים נוספות לאמוד את התופעה מתבססות על סקרים תקופתיים ( victimization
 )surveysהנערכים בקרב מדגם של משקי בית ,המתייחסים באופן נפרד לצעירים במשפחה.
בארצות-הברית ,למשל ,נערכים סקרים כאלה (בעיקר באמצעות הטלפון); חלק מהשאלות מופנה
לצעירים בגילאי חטיבת-הביניים או יותר-מבוגרים – באופן שמאפשר לבדוק את החשיפה לשורה
של צורות-התנהגות אלימות ,אשר חלק מהן מתרחש בבית-הספר( .ראה גם דגניChandler, ;1998 ,
 .)Chapman, Rand, & Taylor, 1998לפי מחקרים אלה ,שיעורי האלימות היו הרבה יותר גבוהים
מכפי שהיה ידוע מתוך הנתונים הסטטיסטיים של המשטרה ומתוך הדיווחים של מנהלי בתי-הספר.
יש לזכור ,עם זאת ,כי שיטת הריאיון הטלפוני מהווה קושי מתודולוגי בעל משמעות – ובמיוחד
כשהמדובר בתופעות אלימות בקרב בני-נוער.
זווית-הראייה המנחה את המחקר הזה ,מבהירה מגבלות רציניות נוספות של שיטות-
המחקר אשר שימשו את המחקרים מן הסוג שהוזכר לעיל .המגבלה החשובה ביותר ,לענייננו ,היא
העובדה שהמחקרים הללו אינם יוצרים קשר בין דיווחים על אלימות בית-ספרית לבין בתי-ספר
ספציפיים .כך ,אין דרך לעמוד על שונּות בין בתי-ספר (הבחנה חשובה לצורכי הטיפול הנקודתי) –
ועל הקשרים בין מאפייני בתי-הספר לבין רמת האלימות בהם (הבחנה חשובה לצורכי מניעה
ולצורכי תכנון) .המחקרים התקופתיים בארצות-הברית מייצגים קושי נוסף :סוגיית האלימות
בבית-הספר אינה אלא נושא אחד מתוך רבים הנחקרים בסקרים אלו .מכאן ,יש בסקרים אלה רק
מידע מוגבל ביותר – עקב מגבלות זמן וקשב של המרואיינים – על-אודות מאפייני האלימות בבית-
הספר.
מחקרים רבים נמנעו מן המגבלות שהוזכרו עד כה; הם נערכו בקרב תלמידים ,תוך כדי
שהותם בבית-הספר .אבל נוצרה מגבלה אחרת :בחלק מהם ,השאלות על אלימות בבית-הספר היו
רק חלק קטן מסדרה ארוכה של שאלות אשר הופנו לבני-נוער והתייחסו להתנהגויות בריאות וסיכון
של בני נוער .דוגמה מובהקת לגישה זו היא סידרת המחקרים החשובה של  ,CDCהמרכז לבקרה על
מחלות בארה"ב ( National School-Based Youth Risk Behavior Surveillance System,
 .)YRBS, 2004מחקרים אלה בוחנים מספר גדול של צורות-התנהגות ותפישות שונות ,הקשורות
למגוון נרחב של "התנהגויות סיכון" .אחד מהיתרונות הרבים של מחקרי ה CDC-הוא ,שזהו מעקב
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המתנהל באופן שוטף לאורך זמן; כך ניתן לזהות מגמות בתופעת האלימות ולאתר שינויים לאורך
זמן ,וכן נפתחת האפשרות לשלב ולהצליב בין המידע על אלימות בבית-הספר לבין מידע על תחומי-
חיים אחרים של התלמיד.
מפעל מחקרי דומה הוא מחקר רב-שנים במספר רב של מדינות הנערך ביוזמת ארגון
הבריאות העולמי ( .Health Behaviors in School-Aged Children (HBSC) – )WHOמחקר זה
מקיף מספר ניכר של התנהגויות בריאות וסיכון של ילדים במערכת החינוך .בישראל עורכים הראל
ועמיתיו את המחקר כל ארבע שנים ,החל משנת ( 1994הראל ועמיתיו.)2002 ,1997 ,
על אף היתרונות של מחקרים אלו ,בולט חיסרון הרלבנטי לדיון באלימות במערכת החינוך:
סקרים אלה בודקים שורה ארוכה של "התנהגויות בריאות וסיכון" (כגון אלכוהול ,עישון ,סמים);
לא זו בלבד שאין הם מתמקדים בנושא האלימות בבית-הספר ,אלא שהם מקדישים לו רק חלק
קטן מהמאמץ המחקרי – ואינם יכולים לתת יותר מאשר תרומה מוגבלת לסוגייה הספציפית הזו.
מגבלה נוספת :עורכי סקרים אלה אינם נוהגים לאסוף מידע על ההקשר של בית-הספר שּבו
מתרחשת האלימות ועל מאפייניו; לכן ,ניתן לקבל מהם מידע ברמה האפידמיולוגית-אישית – אך
לא מידע התורם לזיהוי מאפיינים של בתי-ספר ושל סביבות המּועדות לאלימות.
מחקרים מסוג אחר מציגים לתלמידים שאלות כלליות על האלימות ,ובית-הספר הוא רק
אחת מן הזירות שבהן מתרחשת אלימות (ראה הורוביץ ופרנקל ; 1990 ,הראל ועמיתיו.)1997 ,
מחקרים אלו מתמקדים בילד ובהתנסויותיו; מבחינתם ,בית-הספר ממלא תפקיד של אחת הזירות
בחייו – ללא שוני מהותי לעומת מועדון הריקודים ,המתנ"ס והשכונה .גם כאן יש יתרון חשוב:
יכולת לקשר בין תופעות שונות הקשורות לילד אשר השיב על השאלון – אך יש קושי רציני ל'בודד'
את סוגיית האלימות בבית-הספר ,ולקבל הערכות ואומדנים של סוגייה חשובה זו .חיסרון נוסף:
כמו במחקרים אחרים שהוזכרו לעיל ,אין יכולת לקשור בין מאפייני בית-הספר לבין מאפייני
האלימות שבו.
לעומת כל אלה ,יש קבוצה גדולה של מחקרים שהתמקדו בהיבטים ובמאפיינים המיוחדים
לאלימות בבית-הספר והמתבססים על שאלונים לדיווח עצמי .אחד החוקרים המרכזיים בקבוצה זו
הוא החוקר הנורבגי אולוואוס ) .)Olweusסקר ראשון שערך בנורווגיה בסוף שנות השבעים ,הצביע
על שיעורים גבוהים של אלימות בבתי הספר .ממצאים אלה – ביחד עם אירועי-התאבדות אחדים
של בני-נוער ,אשר בעקבותיהם התעוררה קריאה ציבורית לנקוט פעולה נגד אלימות בבתי-הספר –
הביאו את ממשלת נורווגיה לערוך סקר לאומי מקיף ,שיועד לשמש בסיס להתערבות.
אולוואוס – אשר יִשם את מושג ה  ,bullyingכדי לתאר סוג של התנהגות אגרסיבית
(תוקפנית) ושלילית – פיתח שאלון להערכת התופעה בבתי-ספר .כפי שציינו ,המחקר הנוכחי
ישתמש במדד שפיתח אולוואוס ,במקביל לשימוש בכלי שאותו פיתחנו במחקר הקודם על בסיס
כלי-המדידה של פורלונג ועמיתיו ,שהגדרותיהם הן הקרובות ביותר לגישתנו ( & Furlong
.)Morrison, 1994; Morrison, Furlong, & Morrison, 1997
יש לציין ,שלהבדלים בשיטות שבהן נעשה שימוש במחקרים השונים ,יש משמעות ניכרת
באשר לפירוש הממצאים המתקבלים בהם .דוח המסכם את תמונת האלימות בקרב בני הנוער
בארה"ב בעשורים האחרונים ,מצביע על פערים ניכרים המתקבלים בבחינת שני האמצעים
המרכזיים שבהם נעשה שימוש – דוחות על מעצרים של בני נוער לעומת שאלונים לדיווח עצמי
(למשל .) Kaufman, et al., 2000; 2001 ,בין היתר ,בדוחות על מעצרים נמצאה עלייה תלולה
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באלימות בני נוער במהלך שנות השמונים וירידה תלולה במהלך שנות התשעים .לעומת זאת,
הדיווחים העצמיים של בני נוער על אירועי אלימות שבהם היו מעורבים כקורבנות וכתוקפים,
הצביעו על ירידה מתונה בהרבה בהיקף אירועי האלימות שדווחו בשנות התשעים .אחד ההסברים
שניתנו לפער בין שתי שיטות הדיווח ,הוא היקף השימוש בנשק .שיעור המעצרים מושפע מאוד
מהיקף השימוש בנשק ,בעוד שדיווחים עצמיים משקפים גם אירועי אלימות שבהם לא היה מעורב
נשק .מכיוון שבשנות התשעים בארה"ב ירדה הנגישות לנשק של בני הנוער ,הסטטיסטיקה של
מעצרים הראתה ירידה תלולה במעשי אלימות .לעומת זאת ,הדיווחים העצמיים מרמזים שעדיין יש
אירועי אלימות רבים מאוד .המשמעות היא ,שהאלימות בקרב בני הנוער לא הודברה למעשה,
ושינוי בנגישות לנשק עלול להביא להתפרצות מחודשת של מעשי אלימות קשים.
גם בארץ יש סימנים לכך שמספר הדוחות על מעצרים אינם מהווים תמיד אינדיקאציה
טובה לרמות האלימות .בין היתר ניתן לזהות שינויים במספר התיקים הנפתחים ,בהתאם למידה
שבה המשטרה עסוקה במשימות לאומיות אחרות (כגון ההינתקות) ולמידה שבה העיתונות מסקרת
סוג התנהגות אלימה מסוים (כגון 'סכינאות') .נראה אם כן ,שלדיווחים עצמיים של בני נוער יש
חשיבות גדולה בהבנת התופעה של אלימות בקרבם ( ,)Satcher, 2002במקביל ובנוסף לדרכי מדידה
נוספות ומשלימות.

מחקרים על אלימות במערכת-החינוך בישראל
בארץ נערכו כמה וכמה מחקרים מקיפים בנושא של אלימות בבתי-ספר .דוח המחקר
הקודם (בנבנישתי )2003 ,סקר מחקרים שנערכו בישראל מאז שנת ( 1981כגון ,הורוביץ ואמיר,
 ;1981הורוביץ ופרנקל ,בהשתתפות ינון ;1990 ,דגני .)1990 ,בדוח זה נסקור בקצרה מחקרים
עדכניים יותר.
הראל ,קני ורהב (; )1997הראל ,אלנבוגן-פרנקוביץ ,מולכו ,אבו-עסבה ,וחביב (: )2002
מדובר בסקרים ארציים על "התנהגויות סיכון והיפגעות בקרב בני נוער בישראל" ,שבוצעו ב1994 -
וב  ,1998 -כחלק ממחקר רב-לאומי על "התנהגויות בריאּות" בקרב תלמידים .נבדקו בהם היבטים
רבים של חיי הנוער בישראל :תפישות בני-הנוער את המשפחה ,את בית-הספר ,את קבוצת השווים,
"התנהגויות סיכון" לבריאות נפשית וגופנית; פציעות ,אלימות ואובדנות.
יש להדגיש כי המחקרים של הראל ועמיתיו הם היסודיים והמקיפים ביותר שנערכו בארץ
בתחום "התנהגויות סיכון" של בני–נוער .המדגמים הגדולים והמייצגים והעובדה שהם נערכו כחלק
ממחקר בינלאומי מתמשך לאור זמן ,מוסיפים בצורה משמעותית ביותר לידע שניתן להפיק מהם.
ואולם ,התחום של תיאור אלימות בבית-הספר אינו מרכזי במחקר .לכן ,יש בהם רק תרומה
מוגבלת לידע שנצבר בישראל בדבר מאפייניהן של צורות-התנהגות אלימות בבית-הספר.
הסקר של שנת ( 1998הראל ועמיתים )2002 ,מצביע על כך ש  50.6%מהתלמידים לא היו
קורבנות לבריונות ,הצקה או הטרדות בשטח בית הספר 28.7% ,היו קורבנות למעשים אלו פעם או
פעמיים 12.6% ,לפעמים 3.7% ,בערך פעם בשבוע ,ו 4.4% -מהתלמידים דיווחו שהיו קורבנות
לבריונות מספר פעמים בשבוע .במקביל 56.7% ,מהתלמידים אמרו כי לא השתתפו במעשה הצקה
בבית הספר 25.8% ,דיווחו כי הציקו פעם או פעמיים 11.3% ,לפעמים 3.0% ,פעם בשבוע ,ו3.2% -
דיווחו כי הציקו ,הטרידו או התנהגו בבריונות כלפי אחרים מספר פעמים בשבוע .המחברים
מדווחים ששיעור הדיווח על בריונות בשטח בית הספר גבוה יותר מהשיעור הנוגע לדרך לבית הספר
או ממנו .עם זאת ,יש לציין את השיעור הגבוה של בנים במגזר הלא-יהודי שהיו מעורבים
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בהתנהגות זו בדרך לבית הספר וממנו .באופן כללי הבנים מדווחים על יותר מעורבות באירועים
אלימים ,ויש נטייה לדיווחים רבים יותר על מעורבות באלימות במגזר הלא-יהודי ,בעיקר בקרב
הבנים.
בהשוואה למחקר שנערך ב ,1994 -הממצאים בשנת  1998מצביעים על יציבות בתופעת
הקורבנות לאלימות ולהשתתפות התלמידים בהצקה ,הטרדה ובריונות .עם זאת ,יש ירידה מסוימת
בהשתתפות בקטטות – מ 51.4% -ב 1994 -ל 43.7% -ב.1998 -
רולידר ,לפידות ולוי ( .)2000מטרת מחקר זה הייתה להעריך את שכיחות תופעת ההצקה
בבתי ספר יסודיים וחטיבות הביניים בישראל .הרקע המדעי למחקר הוא הגדרת ה bullying -כפי
שהוצעה בין היתר על ידי סמית ושרפ ( ; .)Smith & Sharp, 1994רולידר ועמיתיו ערכו סקר בקרב
מדגם מזדמן של  2972תלמידים מ 21 -בתי ספר שונים ,והציגו שאלות שונות בנושא הצקה .המחקר
בחן את שכיחות תופעת ההצקה ומאפייניה בצורה מעמיקה ונרחבת .תופעת ההצקה נבחנה מתוך
שלוש נקודות מבט :של הקורבן להצקה ,של המציק ושל התלמידים העומדים מהצד .לפי
המחברים ,הממצאים מלמדים על תמונה קשה .בין היתר הם מדווחים ,שהחשיפה להצקות
מילוליות (קללות ,צחוק ,לעג ואיומים) היא בשיעור הגבוה ביותר ,בהשוואה לסוגי הצקה אחרים.
 79%מתלמידי בתי הספר דיווחו על-כך שהם קורבנות להצקה זו לפחות פעם בחודש65% ,
מהתלמידים דיווחו כי הם מהווים קורבן להצקה גופנית (מכות ,בעיטות ,דחיפות צביטות ונגיעות)
לפחות פעם בחודש ,ו 16% -מהתלמידים שהשתתפו במחקר דיווחו כי תלמידים אחרים נוגעים להם
במקומות פרטיים לפחות פעם בחודש .המחברים מצביעים על כך ששיעור ניכר של תלמידים אינם
מרגישים בטוחים בחצר בית הספר ( ,)41%בדרך לבית הספר או בחזרה הביתה ( ,)39%בשירותים
( ,)37%ו 35% -דיווחו כי אינם מרגישים מוגנים בכיתתם.
נוסף לדיווח על קורבנות להצקה ,דיווחו  63%מהתלמידים כי הם משתתפים בהצקה
מילולית לפחות פעם בחודש ,ו 59% -מהתלמידים דיווחו כי הם מציקים הצקה פיזית לפחות פעם
בחודש .הבנים דיווחו יותר על היותם קורבנות להצקה בהשוואה לבנות .מבין התלמידים ,שדיווחו
כי הם קורבנות להצקה 72% ,דיווחו כי הם גם מציקים לאחר .המחברים מסכמים את הממצאים
ואומרים שרמת ההצקה עלייה דיווחו תלמידים במחקר זה גבוהה לפחות פי  3מהממצאים
המדווחים בעולם המערבי.
מחקר זה מרחיב את ההבנה של מאפייני ההצקה מזוויות הראייה השונות ,ומוסיף היבטים
חשובים הקשורים להתייחסות ולהתמודדות של התלמידים ושל גורמי בית הספר עם תופעה קשה
זו .יש לציין עם זאת ,שהמחקר מתבסס על מדגם מזדמן ,שמידת הייצוגיות שלו אינה ידועה.
גומפל וזוהר ( – )2002המחברים ערכו סידרה של מחקרים שהתמקדו באלימות מינית בבית
הספר .בין היתר הם בחנו דיווחי תלמידים על אלימות מינית שהופנתה כלפיהם ,את הטיפול
בהטרדה מינית במסגרת בית הספר ,תפישות מורים ותפישות של היועצים החינוכיים .המחקר נערך
בקרב  4,882תלמידים בכיתות ז' – יב' מתשעה בתי ספר 64 ,מורים ושש יועצות חינוכיות.
הממצאים בקרב התלמידים מצביעים על כך שכ–  35%מהבנות ו 28% -מהבנים עברו לפחות מקרה
אחד של הטרדה מינית בשנת הלימודים תשס"א .בקרב הבנות השכיחות הגבוהה ביותר הייתה
לדיווח על כך שניסו 'להתחיל' אתן בצורה מינית או העירו הערות מיניות שלא רצו בהן – ,21.3%
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ובקרב הבנים השיעור הגבוה ביותר היה הדיווח על ניסיון להוריד את בגדיהם ללא הסכמה –
.13.8%
הממצאים מצביעים על כך ,שלעתים תכופות התלמידים אינם מדווחים ואינם פונים
בבקשת עזרה .במקביל ,נראה שהנושא אינו נידון בכיתה ושהמורים אינם מודעים לתופעות של
הטרדה מינית המתרחשות בבית הספר .המחקר מתבסס על מדגם קטן יחסית של בתי ספר ,אך הוא
מצביע על תופעה שכיחה במידה מדאיגה ,ומפנה את תשומת הלב לאפשרות שהמורים אינם מודעים
די לתופעה .יש מקום להמשיך ולבחון סוגיה זו בצורה מקיפה ורחבה.
הורוביץ וטובלי ( – ) Horowitz & Tubali,2002מחקר זה עסק בתופעת הוונדליזם בבתי
ספר בישראל .המחקר נערך ב 1999 -בקרב שש מאות תלמידי כיתות חטיבות ביניים בארבעה בתי
ספר .המחקר בחן היבטים שונים העשויים להיות קשורים לדיווח התלמידים על ונדליזם בבית
ספרם .המחקר הצביע על כך שנכונות של תלמיד להשתתף בפעולות של ונדליזם בבית הספר הייתה
קשורה להערכה שפעולות כאלה אמנם שכיחות בבית הספר ,לעמדה כלפי בית הספר וכלפי המחנך
ולחרדת בית ספר .מחקר זה עוסק בתחום חשוב ובדרך כלל מוזנח ,של תופעת האלימות בבית
הספר .עקב אופי המדגם ,יש מקום לראות מחקר זה כמצביע על כיוונים ומגמות שיש לבחון אותם
במחקר רחב היקף המתבסס על מדגם מייצג.
בנבנישתי ,חורי-כסאברי ,רוזינר ואסטור ( - )2005מטרת המחקר הייתה לבחון את יחסי
הגומלין בין מאפייני האקלים של בית הספר ,כולל אלימות בין תלמידים לבין ההישגים האקדמיים
של תלמידיו .המחקר בחן האם בית הספר יכול ליצור אקלים בית ספרי ,המצליח למתן את הקשר
החזק בין הרקע של התלמיד לבין הישגיו או לפצות על התרומה השלילית שיש לרקע חברתי-כלכלי
להישגים אקדמיים .המחקר מבוסס על ניתוח משני של נתונים משני בסיסי נתונים גדולים – א.
סקרי המיצ"ב שנערכו בשנים תשס"ב ,תשס"ג ,תשס"ד על ידי אגף ההערכה במשרד החינוך; ו-ב.
ממצאים מסקר האלימות הארצי שנערך בשנת תשס"ב (בנבנישתי .)2003 ,המחקר העלה שלאלימות
שהתלמיד חווה בבית הספר יש השפעה ישירה על רמת ההישגים ,מעל ומעבר לגורמים אחרים .עם
זאת ,השפעה זו אינה חזקה .האלימות גם מתווכת חלק מהשפעת המיצב החברתי-כלכלי של
התלמיד על הישגיו.
מזווית הראייה של התלמיד היחיד ,התרחיש שקיבל חיזוק הוא זה שבו לתפיסת התלמיד
את אקלים בית הספר אין השפעה ישירה על הישגיו .אולם ,תלמידים התופסים באורח שלילי את
אקלים בית הספר הם תלמידים המעורבים באלימות ותופסים את בית הספר כאלים .תלמידים אלו
גם מגיעים להישגים נמוכים יותר .ובאופן סימטרי ,ניתן לומר שתלמידים התופסים את אקלים בית
הספר כחיובי הם אלו המעורבים פחות באלימות והם גם אלו המצליחים יותר בלימודים.
מזווית הראייה של בתי ספר כיחידה ,המודל שקיבל חיזוק הוא זה שבו בתי ספר אלימים
(בעיקר אלו שבהם יש אלימות קשה) הם אלו שבהם נוצר אקלים שלילי; אקלים זה פוגע ברמת
ההישגים בבית הספר .בבתי ספר הנמצאים בסביבות חברתיות-כלכליות קשות יותר ההישגים
נמוכים יותר ,רמות האלימות בהן גבוהות יותר; בכך נפגע האקלים בבית הספר ,ואקלים שלילי זה
מוסיף לפגיעה בהישגים.
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אסטור ובנבנישתי ( – )2005בחלק הראשון של המחקר זיהו החוקרים בשיטות כמותיות
בתי ספר שבהם רמות האלימות היו גבוהות או נמוכות במידה ניכרת מהצפוי על פי סביבתם .בשלב
השני הם למדו לעומק תשעה בתי ספר (יהודים ולא יהודים ,חילוניים ודתיים ,יסודיים ,חטיבות
בינים ותיכונים) .לשם כך השתמשו בשילוב של שיטות כמותיות ואיכותניות שכללו סקרים ,ראיונות
עומק ,קבוצות מיקוד ותצפיות רבות במהלך שנת לימודים .למחקר היו שתי מטרות מרכזיות
השלובות זו בזו – אחת היא הניסיון ל'תרגם' את המספרים שהתקבלו מהמחקרים הכמותיים על
אלימות במערכת החינוך להתנהגויות נצפות בתחומים העיקריים של מאפייני האלימות ,אקלים
וההתמודדות 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 תובנות
באשר לדרכים שבהם ניתן להפחית אלימות בבתי הספר.
החוקרים מתארים את המאפיינים של התנהגויות אלימות בבית הספר ,וביניהן אלימות
מילולית קשה ו'משחקי אלימות' המקובלים בעיקר בחטיבות הביניים והעליונות .המחקר מזהה את
התפקיד המרכזי של המנהלים באשר להתארגנות של בית הספר להתמודד עם האלימות ,ובקביעת
חזון בית ספרי הכולל התמודדות עקבית עם אלימות .המחקר גם עומד על התפקיד של הצוות
ויחסיו עם התלמידים ,בקביעת האקלים הבית ספרי.
מסגרת מושגית של המחקר הנוכחי
אלימות בבית הספר כתופעה ייחודית
המסגרת המושגית של מחקר זה מבוססת במידה רבה על עבודתם המשותפת של בנבנישתי
ואסטור ובשיתוף עם זעירא וחורי-כסאברי .בראש ובראשונה ,המחקר הנוכחי משקף את הגישה,
אשר האלימות בבית-הספר מהווה בעיניה תופעה ייחודית העומדת בפני עצמה .תופעה זו אומנם
נמצאת ביחסי גומלין רבים עם תופעות אלימות אחרות (כגון ,אלימות במשפחה כלפי ילדים,
אלימות בין בני זוג ,עבריינות אלימה) ,אך בו בזמן יש לה – בתור זירה לאלימות – סיבות ,מאפיינים
ותוצאות ייחודיים .העבודות של אולוואוס ואחרים הן דוגמא טובה להתייחסות ייחודית וישירה
לסוגיות המאפיינות את בית-הספר.
גם עבודותיו של פורלונג ( )Furlongהשפיעו רבות על המחקר הנוכחי ( & Furlong
 .)Morrison, 1994; Morrison et al., 1997פורלונג ועמיתיו – שעבודותיהם מתמקדות באלימות
במסגרת בית-הספר – מציעים מסגרת מושגית המשלבת גישה תיאורטית לאלימות בבתי-ספר,
גישה מתודולוגית למחקר בתחום זה ,ותפישה מגובשת הקושרת בין הרקע התיאורטי והמחקרי
לבין תוכניות מניעה והתערבות .בניגוד לרבים אחרים ,פורלונג אינו מתייחס לבית-הספר כאל עוד
אחת מזירות האלימות האפשריות בחייהם של בני-נוער .לפי גישתו ,האלימות בבית-הספר היא
בעלת מאפיינים ספציפיים לה והשלכות ייחודיות .הוא רואה את האלימות הזו כסוגיה חינוכית,
המחייבת תגובה חינוכית (' .)'the 'school' in school violenceבהמשך לגילברט (,)Gilbert, 1993
טוענים פורלונג ועמיתיו שסביבות בטוחות מגבירות מרכיבים החשובים למעשה החינוכי :שיתוף-
פעולה ,קשר בין-אישי ,נכונות לבחון מצבים חדשים ,יכולת לקחת סיכונים (במובן החיובי ,נכונות
ללמוד דברים חדשים ולהתפתח) ואף יצירתיות ( Furlong & Morrison, 1994; Morrison et al.,
.)1997
שתי רמות התייחסות :רמת התלמיד ורמת בית הספר
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אחת המשמעויות של התייחסות לאלימות במסגרת בית הספר ,היא זיהוי של שתי יחידות
ניתוח :זו של התלמיד היחיד וזו של כל בית הספר כיחידה מושגית אחת .המודל התיאורטי מצביע
על כך שיש תלמידים בעלי מאפיינים מסוימים הקשורים למידת המעורבות שלהם באלימות,
ולהשלכות של מעורבות זו עליהם .תפיסה זו ,המתמקדת ביחיד ,בוחנת מאפיינים אישיים כמו גיל,
מגדר ,מאפייני אישיות למיניהן ,וכד' .במסגרת זו נשאלות שאלות כגון ,האם בנים הם קורבנות
לאלימות יותר מבנות? האם יש קשר בין רמות הקורבנות שאותן חווה היחיד לבין האלימות שהוא
מפעיל כלפי אחרים? האם תלמיד המרגיש שהמורה תומך בו יטה להיות מעורב פחות באלימות?
האם תלמידים שהם קורבנות לאלימות מצליחים פחות בלימודים? ושאלות דומות המחפשות
קשרים ומנגנונים הפועלים אצל תלמידים.
המודל התיאורטי גם מדגיש את המשמעות של בית הספר כיחידה ארגונית ,שלה מאפיינים
והשפעות הנובעים מתהליכים המתרחשים ברמת בית הספר .כך למשל ,נשאלות שאלות האם בית
ספר שבו יש פער גדול בין תפיסות המנהלים ,המחנכים והתלמידים באשר לרמות האלימות
הקיימות בו הוא בית ספר שבו יהיה קשה יותר להתמודד עם אלימות מאשר בית ספר שבו יש
קונצנזוס? האם בית ספר שיחסיו עם הרשות המקומית הם חיוביים הוא בית ספר שבו רמות
האלימות תהיינה נמוכות יותר? האם בית ספר שבו המנהל מעמיד את ההתמודדות עם אלימות
במקום גבוה בסדר האלימות הוא בית ספר שבו יש שינויים רבים יותר ברמות האלימות עם הזמן?
לעתים ,הממצאים ברמת בית הספר מהווים מעין שיקוף וסיכום של התמונה המתקבלת
ברמת התלמיד היחיד .למשל ,אם יותר תלמידים מדווחים על חשיפה לאלימות מתונה מאשר
לאלימות קשה ,נצפה שרמות האלימות המתונה בבית הספר יהיו גבוהים מאשר רמות האלימות
הקשות .לעתים ,התובנות המתקבלות ברמת התלמיד היחיד ,שונות מאלו המתקבלות ברמת בית
הספר .למשל ,ייתכן שתלמידים שהם קורבנות לאלימות לא יהיו בעצמם תוקפניים ,וכך נקבל
מתאם שלילי בין קורבנות לבין הפעלת אלימות ברמת התלמיד היחיד .אולם ,ברמת בית הספר
סביר שנקבל מתאם חיובי בין שתי התופעות ,הנובע מכך שבתי ספר שבהם רבים התלמידים
האלימים יש גם הרבה יותר קורבנות מבתי ספר שבהם מעט תלמידים אלימים.
התייחסות נפרדת לשתי הרמות מאפשרות לנו לזהות גם קשרי גומלין ביניהן (אינטראקציה
בין שתי הרמות) .כלומר ,ההשפעה של מאפיינים מסוימים ברמת התלמיד היחיד עשויה להיות
תלוייה בהקשר הבית ספרי .כך למשל ,הסיכוי של תלמידה להיות מעורבת באלימות קשור לשאלה
האם היא לומדת בבית ספר מעורב ,או בבית ספר שכולו או רובו בנות .בדומה ,ייתכן בהחלט שבין
שני תלמידים הדומים מאוד במאפייניהם יהיו הבדלים גדולים במידת מעורבותם באלימות,
בהתאם למדיניות של בתי הספר השונים שבהם הם לומדים ולפעילות הננקטת שם.
לסיכום ,המודל מנחה אותנו לבחון תופעות הן ברמת התלמיד היחיד ,והן ברמת כלל בית
הספר ,כיחידה מושגית אחת .לזווית ראייה זו יש משמעות ברורה באשר להשלכות על התערבויות.
חלק מההתערבויות יכוונו למנגנונים הפועלים ברמת התלמיד היחיד ,וחלק אחר יכוון למנגנונים
ברמת בית הספר.
גישה אקולוגית
הגישה התיאורטית אשר מנחה את המחקר הנוכחי היא הגישה האקולוגית .לפי גישה זו,
תופעת האלימות בבית-הספר היא תוצר של השפעת-גומלין בין מאפייני הסביבה וההקשר
(הקונטקסט) ,לבין מאפייני המעורבים באלימות .גישה זו מכירה בַ השפעה של מאפייני אישיות על
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הנטייה של אדם מסוים (במקרה זה ,הּכוונה בעיקר לתלמידים) להיות מעורב בהתנהגות אלימה.
עם זאת ,היא מתייחסת גם להשפעה שיש להקשר המסוים על ההתנהגות.
"אינטראקציונית" המנסה להבין
ַ
גולדשטיין ( )Goldstein, 1994מתייחס לגישה זו כגישה
התנהגות אנושית כמפגש ("דואט") בין תכונות אישיות לבין מאפייני הסביבה וההקשר .הסביבה
כוללת את האנשים האחרים המעורבים (למשל מורים או ילדים אחרים) ,וגם את הסביבה הפיזית
(למשל גודל בית הספר; מידת הטיפוח הפיזי שלו) .לפי גולדשטיין ,שורשי הגישה מצויים
בעבודותיהם המוקדמות של קורט לווין ( )Lewinושל מוריי ( ,)Murrayהמדגישות התנהגות כתוצר
משותף של האורגניזם ושל סביבתו (בעיקר הסביבה "הנתפשת" ,הסובייקטיבית) .הוא רואה
בגישות הפנומנולוגיות – בדבר למידה חברתית ובדבר "פסיכולוגיה סביבתית ואקולוגית'
( – )environmental, ecological psychologyהמשכיות בתחום זה.
ברונפנברנר ( )Bronfenbrenner, 1979מזהה ארבע תת מערכות הנמצאות בקשרי גומלין,
היוצרות את המערכת האקולוגית הכוללת ,והמשפיעות על כל המעשה האנושי .בהקשר של אלימות
בית ספרית ,מערכת 'המיקרו' ( )micro systemמתייחסת לאינטראקציות הישירות בין התלמיד
לסביבתו .כך למשל לקשרי הגומלין בינו לבית הספר ,בינו למשפחתו ,ובינו לקבוצת השווים
בשכונה .מערכת 'המזו' ( )mesosystemמתייחסת לאינטראקציה וליחסים בין שתיים או יותר
ממערכות המיקרו שבהם התלמיד נוטל חלק .למשל ,לשיתוף פעולה בין מערכת בית הספר
והמערכת המשפחתית עשויה להיות השפעה ממתנת על התנהגויות אלימות של תלמיד כלפי עמיתיו.
מערכת 'האקסו' ( )exosystemמתייחסת להשפעות של מערכות החיצוניות למערכות המיקרו
שבהם משתתף הילד ,אך יש להן השפעה עליו; למשל ,להחלטות המתקבלות ברמת המדיניות של
בתי הספר ,או למצב כלכלי קשה של המערכת ההורית עלולים להיות השפעות שליליות על
האינטראקציה של הילד וסביבתו .מערכת 'המקרו' ( )macrosystemהיא כלל המבנה החברתי
והתרבותי שבו הילד גדל ומתפתח .לאווירה סלחנית בחברה כלפי צורות-התנהגויות מסוימות ,כגון
אלימות מילולית ,עלולה להיות השפעה על התנהגותם של תלמידים בבתי ספר (ראה ניתוח אקולוגי
של אלימות בבית הספר גם אצל .)Astor, Pitner, & Duncan, 1996
אקלים חיובי מוזכר בין הגורמים המגנים על תלמידים ,והיוצרים סביבה המפחיתה
קורבנות .ההיבטים הרלבנטיים מתייחסים בין היתר למדיניות בית-הספר בנוגע לאלימות – עד
כמה מדיניות זו ברורה וידועה ,ונאכפת באורח עקבי והוגן .היחסים בין מורים לתלמידים גם הם
מרכיב באקלים בית-הספר ,המגן על תלמידים .המידה שבה המורים מעוניינים בתלמידים,
מתייחסים אליהם בכבוד ומוכנים לבוא לעזרתם בשעת חירום ,משפיעה על תחושת האיום שבה
חיים התלמידים בבית-הספר (ראה ממצאים בנושא זה אצל – & Astor, Benbenishty, Zeira
.)Vinokur, 2002; Benbenishty, Astor, Zeira & Vinokur, 2002
עד כאן התייחסנו בקצרה למערכת הבית-ספרית .הגישה האקולוגית-מערכתית של
ברונפברנר מזהה רמות שונות של מערכות הנמצאות באינטראקציה בינן לבין עצמן .ניתן לכן
לצפות ,שיהיו יחסי-גומלין בין הסביבה העוטפת את בית-הספר לבין האקלים שלו ורמת האלימות
השוררת בו .ואמנם ,המחקרים על אלימות חמורה בבתי-ספר מצביעים באופן עקבי על כך
שהקונטקסט הסביבתי והחברתי הרחב יותר שבו ממוקם בית-הספר ,קשור קשר חזק לאלימות
בבית-הספר עצמו.
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לאוב ולאוריסטן ( )Laub & Lauristen, 1998סוקרים בהרחבה את הספרות המחקרית
אשר מצביעה על האינטראקציה בין אלימות בכלל ואלימות נוער בפרט ,לבין מאפייני הסביבה
המיידית והרחבה .מסקירתם ניתן ללמוד שנמצא קשר חזק ועקבי למדי בין האלימות בשכונה
מסוימת ,לבין מאפיינים בולטים שלה .לפי המצב בארצות-הברית ,ניתן לגבש רשימת מאפיינים
חלקית :מצב כלכלי-חברתי ירוד של דיירי השכונה; שיעור גבוה יחסית של בני-מיעוטים בה; אי-
יציבות בהרכב תושבי השכונה .חוקרים אחדים ציינו כי עוני ,כשלעצמו ,אינו מנבא חזק של
אלימות .קשר חזק לאלימות נובע רק מצירוף של מרכיבים :סביבה ענייה ,אי-יציבות בהרכב
התושבים ,משפחות בעלות מידה נמוכה של יציבות משפחתית (כפי שניתן לראות על פי שעור
המשפחות הגרושות או החד הוריות בשכונה) .אחת הפרשנויות המקובלות לממצאים בתחום זה
היא שהרשת החברתית היא גורם מגן מפני אלימות; כאשר הרשתות החברתיות אינן מתפקדות
היטב ,אין הן מצליחות להתמודד עם הסיכונים והפיתויים העומדים בפני תושבי השכונה – ובעיקר,
הצעירים שבהם .בשכונה שתושביה אינם מכירים אלה את אלה ,הפיקוח החברתי הבלתי פורמאלי
יהיה חלש מאוד ,ומכאן שלא יהיה מי שיתעניין בצעיר העומד לבצע עבירה ויגער בו או ידווח
למשפחתו – וכך יבלום הידרדרות.
נוכח ממצאים אלה ,הקושרים בין אלימות לבין מאפייני הסביבה ,היה ניתן לצפות
שהסביבה תשפיע גם על אלימות בבית הספר .ואמנם ,מחקרים אחדים מצביעים על קשר בין רמת
העבריינות והאלימות בבית הספר לבין מאפייני הסביבה שבה הוא נמצא (למשלMenacker, ,
) .Weldon & Hurwitz, 1990לעומת זאת ,מדווחים גוטפרדסון וגוטפרדסון ( & Gottfredson
 )Gottfredson, 1985כי נמצא קשר בין מאפייני אלימות בסביבה לבין דיווחי המורים על אלימות
כלפיהם – אך קיים רק קשר חלש בין מאפיינים אלה לבין דיווחי התלמידים על קורבנות .יוזכר כי
חוקרים אלה מצאו קשרים בין מאפיינים ארגוניים של בית-הספר לבין רמת הקורבנות של
התלמידים.
ניתן למצוא בספרות המקצועית התייחסויות חוזרות ונשנות להשפעות של הסביבה
החברתית והתרבותית הרחבה יותר ,שאין לה קירבה מיידית לבית-הספר .למשל ,מקומם של כלי-
נשק בבית-הספר האמריקאי ,מושפע במידה רבה מהתפקיד שממלא נשק בחברה ובתרבות
האמריקאית בכלל .סביר להניח ,שאין זה מקרי שמעשי רצח המוני אירעו דווקא בבתי-ספר
בארצות-הברית – תוך שימוש בנשק רב ,שהוא נגיש מאוד בחברה האמריקאית – ולא בבתי-ספר
באירופה .גם בישראל מרובים הדיונים על הקשר ההדוק בין אלימות וחוסר סובלנות בחברה בכלל,
לבין אלימות בכבישים ,ולהבדיל ,בבתי-ספר.
חשיבה מערכתית זו מנחה אותנו להבין התנהגויות אלימות של ילד מסוים או של קבוצת
ילדים ,בתוך ההקשר הרחב יותר של המערכות המשפיעות על חייהם .אנו בחרנו לכן ,במערכי מחקר
וכלי איסוף נתונים שיאפשרו לנו להרחיב את היריעה הנחקרת ולכלול בה גם מאפיינים של המערכת
הבית ספרית ,ובנוסף המערכות האחרות הנמצאות בקשרי גומלין עם מערכת זו.
על בסיסה של הספרות המחקרית שהוצגה לעיל ,פתחנו מודל המתאר קורבנות של
תלמידים לאלימות בית-ספרית .המודל מסייע בידנו לעצב את השיטות והכלים שבהם אנו לומדים
את תופעת האלימות במערכת החינוך .מודל זה – המצוי בתהליכי התהוות ובדיקה מתמשכים
( )Benbenishty & Astor, 2005ולא כל מרכיביו נבחנים במחקר הנוכחי – מציג שורה של גורמים,
שיש ביניהם יחסי-גומלין של השפעה הדדית:
סקר אלימות תשס"ה
בנבנישתי ,חורי-כסאברי ואסטור
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א .קורבנות של תלמידים לצורות-התנהגות אלימות:


מצד תלמידים אחרים

מצד הצוות

ב .מאפייני תלמיד ,המשפיעים ישירות על מידת הקורבנות:


מין

גיל

ג .התנהגויות ותפישות שניתן לראותן כתוצאה של האלימות:


הבאת נשק להגנה עצמית



היעדרות מבית-הספר עקב פחד

תפישת חּומרתה של בעיית האלימות בבית-הספר

ד .צורות-התנהגות של התמודדות ה"מתווכות" בין קורבנות לבין תוצאותיה:


התמודדות התלמיד



תפישתו את התמודדות הצוות

תפישתו את תגובות התלמידים לאירועי אלימות

ה .סביבה פנימית של בית-הספר וגורמים תוך בית-ספריים ,אשר מעודדים או תורמים
להפחתת צורות-התנהגות המביאות לקורבנות:


אקלים בית-ספרי



תמיכת מורים

מדיניות עקבית בנוגע לאלימות

ו .מאפייני ההקשר של בית-הספר:


ארגוניים


גודל



צפיפות



מבנה (למשל :יסודי בלבד ,חטיבה עצמאית ,חט"ב  +חט"ע)



מאפייני הרקע של משפחות התלמידים:


השכלת הורים



הכנסת הורים

 מאפיינים כלכליים–חברתיים של סביבת בית-הספר


מאפיינים תרבותיים של בית הספר

גרסה של מודל זה מופיעה בספרם של בנבנישתי ואסטור ( )2005והיא מוצגת בעמוד הבא.
על בסיס הנתונים שנאספו במחקר בשנת תשנ"ט ,בחנה חורי-כסאברי ( )2002מרכיבים
מתוך מודל אקולוגי זה של קורבנות לאלימות בבית הספר .בין היתר נבדקו הקשרים בין דיווחים
על קורבנות בבית הספר לבין המאפיינים של התלמיד ,אקלים בית הספר ,המבנה הארגוני של בית
סקר אלימות תשס"ה
בנבנישתי ,חורי-כסאברי ואסטור
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הספר ,משפחות התלמידים בבית הספר ,הסביבה הסוציו-כלכלית של בית הספר וההקשר התרבותי
של בית הספר .בין הממצאים ניתן לציין ,שנמצא קשר חיובי בין מאפיינים חברתיים וכלכליים
קשים יותר של הסביבה בית ספרית ושל משפחות התלמידים לבין הדיווחים על קורבנות ,בעיקר
במדדים של פגיעה פיזית חמורה ואיומים בבית הספר .נמצא שיש קשר חיובי בין מספר התלמידים
הממוצע בכיתה לבין רמות הקורבנות.
ממצא מרכזי נוסף במחקרה של חורי-כסאברי הוא המשקל הרב שיש לתפיסת האקלים של
בית הספר ,להבנת רמות הקורבנות המדווחות על ידי התלמידים .נמצא שככל שהמדיניות הבית
ספרית בתחום האלימות נתפסת כברורה ועקבית יותר ,ככל שהמורים נתפסים כתומכים בתלמידים
ולתלמידים ניתנת הזדמנות להשתתף בתהליכים בבית הספר ,כך יורדות רמות הדיווח על קורבנות.

סקר אלימות תשס"ה
בנבנישתי ,חורי-כסאברי ואסטור
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הכנס כאן מודל
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הפעלת אלימות כלפי תלמידים אחרים וכלפי מורים
במחקר הנוכחי אנחנו בוחנים שני פנים לאלימות תלמידים – קורבנות לאלימות והפעלת
אלימות .אנו שואלים תלמידים גם על הקורבנות שלהם לאלימות מצד אחרים ,וגם על המידה שבה
הם הפעילו אלימות כלפי אחרים .המחקרים הקודמים שערכנו הצביעו על כך שיש קשר בין
קורבנות להפעלת אלימות .כך למשל ,בקרב מי שלא הפעילו כלל אלימות היו  77.6%שדיווחו שגם
לא היו כלל קורבנות .לעומת זאת ,בקרב מי שדיווחו שהפעילו אלימות יותר מפעמיים במהלך השנה
האחרונה היה שיעור המדווחים שלא היו כלל קורבן רק  .40.5%כמו כן ניתן לראות ,שהסיכוי של
תלמיד שהפעיל התנהגות זו יותר מפעמיים להיות קורבן בעצמו יותר מפעמיים ,הוא גבוה פי
חמישה מהסיכוי של מי שלא הפעיל כלל הטרדה ,הצקה ובריונות כלפי אחרים ( 33.5%לעומת
.)6.7%
במסגרת המחקר הנוכחי אנו נותנים תשומת לב מיוחדת לאלימות,שאותה מפנים תלמידים
כלפי הצוות .לאלימות זו יש משמעות מיוחדת בהקשר של בית הספר ,כי היא פוגעת באותם
מבוגרים האמורים להיות דמויות של סמכות והמגנים של התלמידים .מורים הנמצאים תחת איום
מתלמידיהם ,לא יכולים לסייע לתלמידיהם להגיע להישגים אקדמיים ,ולקדם אווירה חינוכית
מיטבית בבית הספר.
אלימות של צוות כלפי תלמידים
רוב המחקרים שנעשו בתחום האלימות במערכת החינוך ,התמקדו באלימות של תלמידים
כלפי עמיתיהם .המחקר שערכנו בשנת תשנ"ט היה המחקר הארצי הראשון בעולם ,שבחן את
תופעת אלימות הצוות החינוכי כלפי תלמידים .לאלימות צוות עלולה להיות השפעה שלילית
במיוחד על תלמידים .הצוות אמור להיות מקור תמיכה והגנה לילדים; פגיעה של איש צוות מהווה
איום על תחושת התלמיד שהמבוגרים בבית הספר יגנו עליו .ייתרה מזו ,הצוות החינוכי מהווה
מודל לחיקוי .התנהגות אלימה כלפי תלמידים ,גם כשהיא תגובה להתנהגות לא נאותה של
התלמידים ,מהווה דוגמה שלילית לדרך פתרון בעיות .ואכן ,עבודותיהם של היימן וסנוק בתחום זה
מצביעות על הנזקים שאותם חווים תלמידים שהיו קורבנות לאלימות צוות (למשלHyman & ,
.)Snook, 2000
המחקרים שנערכו בשנים תשנ"ט ותשס"ב הצביעו על שיעור לא מבוטל של דיווחים על
פגיעות מילוליות-רגשיות ,פיזיות ואף מיניות של אנשי צוות בתלמידים ( & Benbenishty, Zeira
 . )Astor, 2002; Benbenishty, Zeira, Astor, & Khoury-Kassabri, 2002ממצאים אלו עוררו
עניין רב ,ובין היתר הייתה להם השפעה על דיונים שנערכו בוועדות הכנסת ועל עיצוב של חוזר
מנכ"ל העוסק בתחום זה .המחקר הנוכחי ממשיך לבחון סוגיה חשובה זו.
תפיסות והערכות של איום ואלימות
המודל התיאורטי כולל הבחנה בין קורבנּות לבין התפישות וצורות-ההתנהגות הנובעות
ממנה והקשורות לה .למחקרים אמפיריים הבוחנים הן אירועים ספציפיים והן תחושות של
המעורבים-בדבר – יש חשיבות רבה .הדיווח ,על אירועים קונקרטיים ועל חשיפה לצורות התנהגות
אלימות ספציפיות ומוגדרות ,מהווה תשתית עובדתית להערכת רמת האלימות ולזיהוי מאפייניה.
סקר אלימות תשס"ה
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חשיבות רבה נודעת למידע זה בתכנון התערבויות ומיקודן בתחומים מסוימים .לדוגמא :יש הבדל
ניכר בין היערכות של בית-הספר להתמודדות עם דיווחים על אלימות מילולית קשה ,לבין היערכותו
כתגובה לדיווחים בדבר הבאת נשק חם ובדבר איום על תלמידים אחרים הלומדים בו; שיעור
התלמידים המדווחים שנפצעו ונזקקו לטיפול רפואי מהווה אינדיקאטור יעיל לזיהוי בתי-הספר
שהאלימות הפיזית בהם היא יותר קשה.
אולם ,העניין בדיווחים על אירועים קונקרטיים אינו יכול לבוא במקום התייחסות
לתחושות סובייקטיביות של המעורבים .לתחושות איום ופחד של תלמידים ,עלולות להיות השלכות
קשות על יכולתם של תלמידים ללמוד ולתפקד בבית-הספר .ובכיוון הפוך :תחושה של מנהלים
ומחנכים שבבית-ספרם אין בעיית אלימות ,עלולה להוות מחסום בפני התמודדות עם הבעיה .יש
ממצאים המראים כי מּודעות זו היא הגורם המרכזי שמסביר את הנכונות להתגייסות ולפעולה
מתואמת להתמודדות עם האלימות (ראה סקירה אצל  .)Morrison et al., 1997משום כך ,המחקר
הנוכחי מקיף דיווחים על התנהגויות קונקרטיות ,ובנוסף הוא כולל הערכות סובייקטיביות על
חומרת בעיית האלימות.
הממצאים מהמחקרים על אלימות במערכת החינוך בישראל שערכנו בתשנ"ט ובתשס"ב,
מצביעים על יחסי גומלין מורכבים בין אקלים בית הספר ,תפיסת התנהגות אלימה של עמיתים
בבית הספר ,קורבנות אישית לאלימות ותחושות של פחד ושל הערכת רמת הבעייתיות בבית הספר.
סידרת מחקרים שערכנו בנושא זה מצביעה בין היתר על כך ,שהגורמים הקשורים לתחושות איום
אישיות שונים מאשר אלו הקשורים להערכת רמת בעיית האלימות בבית הספר ( Astor,
.)Benbenishty, Zeira, & Vinokur, 2002; Benbenishty, Astor, Zeira & Vinokur, 2002
לאור ממצאים אלו ,אנו ממשיכים לבחון בנפרד את תחושות האיום האישי שהתלמיד חווה ואת
תפיסות רמת האלימות (הערכת חומרת הבעיה) בבית הספר.
מנהלים ,מחנכים ואלימות בבית-הספר
התמקדות זו באלימות ובקורבנות מזווית-הראייה של התלמידים ,אל לה להשכיח את
העיקרון לפיו יש להתייחס אל כל השותפים למעשה החינוכי – תלמידים ,מורים ,מנהלים והמערך
המסייע .פורלונג ועמיתיו חקרו  123פסיכולוגים חינוכיים ,ובחנו את התפישות שלהם את האלימות
בבית-הספר ,החוויות האישיות שלהם ותחושתם לגבי מידת יכולתם להתמודד עם אלימות בבתי-
הספר שבאחריותם ( .)Furlong, Babinski, Poland, Munoz, & Boles, 1996אסטור ערך מחקר
דומה בקרב עובדים-סוציאליים בבתי-ספר ,ובירר את זווית-הראייה המיוחדת שלהם באשר
לאלימות בבתי הספר שבהם עבדו (.)Astor, Wallace, Behre, & Fravil, 1997
חשוב לציין :בכל הסקרים הארציים שנערכו בעבר על אלימות בבתי-הספר ,והבנויים על
מובנים ,הדגש הוא על הפרספקטיבה של התלמיד .ככל הידוע ,עד למחקרם של בנבנישתי
שאלונים ְ
ומובנים לבחינת
ְ
ועמיתיו ( )2000לא היה אפילו מחקר מקיף אחד אשר יישם אמצעים כמותיים
התפישות השונות של מורים ותלמידים באותם בתי-הספר שבהם נבדקה סוגיית האלימות .בדיקה
זו – לגבי הפרספקטיבות השונות של התלמידים ,המורים ,המנהלים ואנשי המערך המסייע – היא
תקפה וחשובה בפני עצמה :התחושה
בעלת חשיבות רבה ,משום שּכל פרספקטיבה היא ֵ
הסובייקטיבית של התלמידים משפיעה על החוויה שלהם בבית-הספר ,ועלולה להיות הגורם שימנע
בעדם מלנצל את ההזדמנויות החינוכיות שמציע בית-הספר .כמו כן,התפישות והתחושות של
סקר אלימות תשס"ה
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המנהל והמורים יקבעו במידה רבה את ההערכות לגבי קיומה של הבעיה בבית-הספר ולגבי מידת
חּומרתה – וישפיעו על ההתארגנות ,הדרושה כדי להתמודד ִאתה.
המחקר הנוכחי מתמקד בתפישות של מנהלים ומחנכים ,אשר ממלאים תפקידים מכריעים
בבית-הספר ,ומהווים גורם מרכזי במאמץ להתמודדות מול האלימות ולמניעתה .בתחילה ,יש
לראות אותם כ'אינפורמנטים' על אלימות וקורבנות תלמידים בבית-ספרם .זהו מקור-מידע חשוב,
בגלל מעורבותם האינטנסיבית בכל הקשור להתנהגות תלמידים – ובמיוחד אם מדובר בצורות-
התנהגות אלימות שיש להן קשר כה חזק למשמעת ולחינוך .מובן ,כי כל דיווח מושפע ממאפייניו
הייחודיים של המדווח :דיווחיהם של המחנכים והמנהלים על אלימות בבית-הספר ,יושפעו במידה
רבה מהתפקידים שהם ממלאים – ומזווית-הראייה שלהם ,כמבוגרים הצופים מבחוץ על קהילת
התלמידים.
יש סיבות אחדות לגלות עניין במנהלים ובמחנכים ,כמדווחים על אלימות בבית-הספר.
ראשית ,דיווח זה עומד מול הדיווח מפי התלמידים – ומציע פרספקטיבה אחרת :אם הדיווחים
דומים ,יש בכך תיקוף וחיזוק לתמונה שצוירה על ידי התלמידים; אם הדיווחים שונים (בתוכן או
בעוצמה) ,יש בכך עניין מיוחד וחשוב .לתוכן ולעוצמה של הפערים יש חשיבות מרובה בכל הקשור
לתכנון מדיניות והתערבויות .למשל ,מצאנו ,שבתי-ספר שבהם תלמידים מדווחים על רמות
הקורבנות הגבוהות יותר ,מאופיינים בפער גדול יותר בין תפישות המורים לבין אלה של הילדים
(.)Benbenishty & Astor, 2005ממצא זה מרמז ששיטות ההתערבות יכולות להתייחס גם להגברת
מודעות של אנשי הצוות החינוכי לתחושות הסובייקטיביות של התלמידים בבית-הספר.
לדיווחי המנהלים והמחנכים על אלימות וקורבנות בקרב תלמידים ,יש חשיבות גם בהקשר
של צורות-ההתמודדות שלהם – אשר יכולות להיות מושפעות מתפישותיהם את תופעת האלימות
בבית-הספר .אם התופעה נתפשת בעיניהם כבעלת שכיחּות ועוצמה נמוכות – סביר להניח כי לא
תהיה להם נטייה להקדיש לתחום זה תשומת-לב ,במידה שתשתווה לזו שיקדישו אחרים החושבים
כי בבית-ספרם שוררת אלימות רבה מאוד .על כן ,חשוב לזהות את שיעורם של המנהלים והמחנכים
אשר מזהים בעיות אלימות קשות בבתי-ספרם.
יש עניין גם בדיווחי המחנכים על התנהגות אלימה כלפיהם .אלימות כלפי תלמידים,
חשובה ככל שתהייה ,אינה האלימות היחידה שעלולה להתרחש בבית-הספר; התנהגות אלימה
עלולה להיות מופנית גם כלפי הצוות בכלל – ובפרט כלפי מחנכים ומנהלים .תופעה זו יכולה
להשפיע באורח הרסני על רווחתם האישית של אנשי הצוות ,המגיעים למקום-עבודה שהם חשים בו
מאוימים ומפוחדים .כפי שחשוב לדאוג לרווחת התלמידים בקהילת בית-הספר ,חשוב לזהות
ולאבחן את התחושות של חברים אחרים בקהילה .יש גם לזכור ,שאיום על הצוות החינוכי אינו
משפיע רק על תחושותיהם הסובייקטיביות ,אלא על כל המעשה החינוכי בכללותו; ואפשר לחשוב
על שלושה היבטים (לפחות) מבחינת המעשה החינוכי :קשה מאוד למורים ללמד ולחנך כשהם
חשים באיום מתמיד; הדאגה לביטחון האישי דורשת משאבים רגשיים חיוניים שלא יוכלו להיות
והקרבה הנדרשים
מופנים להוראה ובנוסף ,תחושות פחד ואיום אינן מצע טוב ליצירת יחסי האמון ִ
בין מחנך לתלמיד.
מתוך רצון לתרום לתכנון פעולות עתידיות בתחום האלימות בבתי-הספר ,המחקר הנוכחי
בחן גם את ההכשרה של המנהלים והמחנכים להתמודדות עם אלימות .המטרה היא לזהות את
צורכיהם של האחראים למניעה ולהתמודדות עם אלימות ובפרט ,את הצרכים הקשורים להכשרה
ולהדרכה .כמו כן ,יש לדעת מה הן הפעולות שננקטות כיום להתמודדות עם אלימות – ומהם
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הקשרים בין תפישות המנהלים והמחנכים את רמת האלימות בבית-ספרם ,לבין מאפייני הפעולות
שהם נוקטים.
השוואה בין קבוצות
המחקר עורך השוואות בין קבוצות שונות של תלמידים ,מחנכים ומנהלים .ההשוואות
המרכזיות שאנו עורכים הן בין שלבי החינוך (יסודי ,חטיבת ביניים וחטיבה עליונה) ,מגזרים (יהודי,
לא-יהודי) ,פיקוח במגזר היהודי (ממלכתי ,ממלכתי-דתי) ,ושלוש קבוצות במגזר הלא יהודי (בדואי,
דרוזי ,ושאר התלמידים במגזר הלא יהודי).
חשוב להדגיש ,שבמסגרת המחקר הנוכחי מטרתנו היא לזהות הבדלים בין קבוצות ,מבלי
יכולת או כוונה להגיע להסבר סיבתי להבדלים אלו .אנו מבקשים לזהות קבוצות בסיכון ,ולמקד
עליהן את תשומת הלב ואת הפניית המשאבים המתאימה .המחקר אינו יכול לזהות את הסיבות
למצב זה .למשל ,אם אנו מזהים שקבוצת התלמידים הבדואים מדווחת על קורבנות רבה יותר
לאלימות צוות ,אין אנו יכולים לשייך תופעה זו לגישה תרבותית מסוימת ,למשאבים הדלים
העומדים לרשות המחנכים במגזר הבדואי ,לאופי השונה של מעשי אלימות בקבוצה זו או לגורמים
אחרים .אנו מצמצמים את המוקד במחקר הנוכחי ,לזיהוי ההבדלים בין הקבוצות השונות ואיתור
קבוצות במצבי סיכון מיוחדים .יש מקום למחקרים נוספים שינסו לאתר את הסיבות למצבים
שאותם אנו חושפים במחקר הנוכחי.
סיכום מטרות המחקר
המחקר נועד לענות על מספר שאלות ,שכל אחת מהן מתייחסת לשורה ארוכה של משתנים.
נציג ראשית את שאלות המחקר המרכזיות.
.1

מה היא התפלגות המאפיינים השונים (המשתנים התלויים) המתארים את
האלימות במערכת החינוך.

.2

מה ההבדלים בין קבוצות שונות (המשתנים הבלתי תלויים) בהתפלגות של מאפייני
האלימות והאקלים שאליהם הם נחשפים (המשתנים התלויים).

.3

מה ההבדלים בין הממצאים שהתקבלו בשנת תשנ"ט ובשנת תשס"ב לזו
שהתקבלה בשנת תשס"ה.

.4

מהם הגורמים המנבאים אלימות בבתי ספר.

יחידות הניתוח
במחקר הנוכחי שתי יחידות ניתוח נפרדות :רמת התלמיד היחיד ורמת בית הספר .לכל
אחת מיחידות ניתוח אלו חשיבות משלה ורלבנטיות למאמצים להתמודד עם אלימות במערכת
החינוך .לכן ,אנו מנתחים את הממצאים עבור כל אחד מהתלמידים שהשתתפו במחקר וגם
מסכמים את הממצאים עבור כל התלמידים הלומדים באותו בית הספר ,במטרה לקבל יחידת
ניתוח שהיא בית הספר.
משתנים תלויים
א .זווית הראייה של התלמיד
 קורבנות לאלימות מצד עמיתים (כולל הטרדה מינית)
סקר אלימות תשס"ה
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 קורבנות לאלימות מצד צוות
 הפעלת אלימות כלפי אחרים
 הבאת נשק
 הערכות באשר לחומרת הבעיה
 הערכות באשר לשינוי בהשוואה לשנה הקודמת
 תחושות איום ופחד
 תפיסות של אקלים בית הספר
ב .זווית הראייה של מחנכים ושל מנהלים
 אלימות בין תלמידים
 הערכת חומרת הבעיה
 ביטחון אישי בבית הספר
 מניעה של אלימות והתמודדות אתה
 הכשרה והדרכה
ג .אקלים בית הספר ויחסיו עם סביבתו
משתנים בלתי תלויים
 מגדר (בנים לעומת בנות)
 שלב חינוך (יסודי; חטיבת ביניים; חטיבה עליונה)
 פיקוח במגזר היהודי (ממלכתי לעומת ממלכתי-דתי)
 קבוצות במגזר הלא יהודי (ערבי ,בדואי ,דרוזי)
 תקופה (תשנ"ט ותשס"ב לעומת תשס"ה)
 מאפיינים של משפחות התלמידים (השכלה ,מצב משפחתי)
 מאפיינים מבניים של בית הספר (גודל ,גודל ממוצע של כיתה ,וותק המנהל)
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שיטה
המחקר נערך באביב של שנת הלימודים תשס"ה .הבסיס למחקר היה שאלונים סגורים
ומובנים שניתנו במסגרת כיתתית לתלמידים בנוכחות נציג החוקרים – ושאלונים סגורים ומובנים
שנשלחו בדואר למחנכים ולמנהלים על-ידי צוות המחקר ,שנאספו ברובם על-ידי נציגי החוקרים
בבתי-הספר ובמיעוט המקרים נשלחו על ידי המשיבים בדואר.
המחקר קיבל את אישורה של ועדת האתיקה באוניברסיטה העברית .במחקר זה הוקפד על
שמירה מלאה של הפרטיות של הנבדקים וסודיות הנתונים .בשאלונים לנבדקים (תלמידים ,מחנכים
ומנהלים) לא הופיעו שמות או כל פרטים מזהים אחרים .בתי-הספר והכיתות קיבלו קודים מזהים,
לצורכי מעקב בלבד .לבתי הספר שעלו במדגם נשלחו טפסי הסכמה להורים שבהם התבקשו לאפשר
לבנם/בתם להשתתף במחקר .תלמידים שהוריהם לא הסכימו להשתתפותם לא נכללו במחקר.
לתלמידים הובהר שההשתתפות במחקר אינה חובה .שיעור הסירובים בקרב ההורים והתלמידים
היה אפסי.
המחקר כלל סקרים בקרב תלמידים ,מנהלים ומחנכים .בכל בית ספר שנדגם השתתפו במחקר
מדגם של תלמידים ומחנכים והמנהל.

סקר בקרב התלמידים
מדגם
אוכלוסיית המחקר היא כל התלמידים במדינת ישראל הלומדים בכיתות ד'–יא' בבתי-
הספר היסודיים ,חטיבות הביניים והחטיבות העליונות ,בפיקוח הממלכתי והממלכתי-דתי במגזר
היהודי והלא-יהודי .לא נכללו באוכלוסייה :מוסדות של הפיקוח העצמאי ורשת אל-המעיין ,וכן
מוסדות של חינוך מיוחד ,חוות חקלאיות ,מפת"ן ותלמודי-תורה .מסגרת הדגימה הייתה מבוססת
על קבצי משרד-החינוך לשנת תשס"ד.
הדוח הטכני המופיע בנספח מתאר את תהליך הדגימה באופן מפורט .נתאר כאן את
הדגימה בקצרה .המחקר מבוסס על מדגם אשכולות דו שלבי בתוך שכבות stratified two-stage
 .)cluster) samplingבכל שכבת דגימה נדגמו בתי ספר ,ובכל בית ספר שנכלל במדגם נדגמו כיתות.
בכיתות שנכללו במדגם נחקרו כל התלמידים הלומדים בכיתה .הוגדרו  15שכבות דגימה גלויות,
שהן צרוף המשתנים שלב חינוך ( .1יסודי .2 ,חט"ב  .3חטיבה עליונה) ומגזר ופיקוח ( .1ממלכתי
יהודי .2 ,ממלכתי דתי .3 ,דרוזי .4 ,בדואי .5 ,שאר אוכלוסיית התלמידים הערבים) .כיוון שמספר
בתי הספר הדרוזים והבדואים בחטיבות הביניים והעליונות קטן ,נדגמו כל בתי הספר בשכבות אלה
בוודאות (בהסתברות השווה לאחת).
כמו כן ,הוגדרו גם שכבות דגימה סמויות ,כלומר צירוף משתנים שבתי הספר סודרו לפיו
לפני הדגימה .השכבות הסמויות הותאמו לכל שכבה גלויה בנפרד ,כלומר לכל שכבה גלויה הוגדרו
המשתנים המשמעותיים ביותר עבור שכבה זו ,העשויים להסביר הבדלים בין תלמידים .בין
המשתנים נכללו מגדר ,גודל בית הספר ומדד טיפוח.
בכל בית-ספר שעלה במדגם ,נדגמו באופן מקרי שתי כיתות  -כל אחת משכבה אחרת .בבתי
הספר היסודיים נדגמו שתי כיתות מבין הכיתות בשכבות ד' ,ה' ו-ו' ,בחטיבות הביניים נדגמו שתי
כיתות מהשכבות ז' ,ח' ו-ט' ובחטיבות העליונות נדגמו שתי כיתות ,האחת משכבה י' והאחרת
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משכבה יא' .בכל כיתה שנדגמה ,מלאו שאלונים כל התלמידים שהיו נוכחים בכיתה .חשוב לציין ,כי
החלוקה שערכנו לפי שלב חינוך התבצעה לפי דרגות-כיתה ולא לפי המבנה הארגוני בכל בית-ספר.
וכך ,כיתות ד' ,ה' ,ו' נכללו בבתי-הספר היסודיים; כיתות ז' ,ח' ,ט' – בחטיבות הביניים וכיתות י'-
יא' נקראו חטיבה עליונה .כאמור ,ככלל נדגמו שתי כיתות בכל בי"ס במדגם .היו מספר יוצאים
מהכלל שנבעו מצורכי הדגימה וההתאמה לגודל בית הספר.
מטרתנו הייתה לדגום  40בתי ספר עבור כל אחת מ 15-השכבות במדגם .אולם ,מכיוון
שמספר בתי הספר הבדואים והדרוזים קטן ,כלל המדגם  552בתי ספר .בפועל ,השתתפו במחקר
 526בתי ספר (אחוז מימוש .)95.3%
במחקר השתתפו בפועל  1039כיתות .חציון מספר התלמידים הנסקרים בכיתה היה ,27
הממוצע ( 26.29 -ס.ת =  .)6.90בסה"כ השתתפו במחקר  27316תלמידים  10712 -בבתי ספר
יסודיים 10108 ,בחטיבות הביניים ו 6496 -בחטיבות העליונות .הבחנו בין תלמידים מחמש קבוצות-
יהודי ממלכתי –  ,5903יהודי ממלכתי-דתי ;4778 -בקרב הלא יהודים היו  6775תלמידים שלא היו
דרוזים או בדואים (ונקראו במחקר 'ערבים' למרות שאנו ערים לקשיים שהבחנות אלו מעוררות),
 4142דרוזים ו 5718בדואים.
פירוט מלא של מאפייני המדגם נמצא בנספח המדגם.
איסוף הנתונים
המחקר נערך ביוזמת משרד-החינוך ובמימונו .איסוף הנתונים בשטח התבצע באמצעות
חברה חיצונית ,וההדרכה לסוקרים ,הפיקוח והמעקב על איסוף הנתונים התבצע על-ידי החוקרים.
כל מנהל שבית-הספר שלו נכלל במדגם ,קיבל מראש הודעה בכתב על כך ממנכ"לית משרד-החינוך
ומלשכת המדען הראשי .לאחר-מכן התקשרו הסוקרים לבתי-הספר ותיאמו עם המנהלים מועד שבו
הם יגיעו לכיתות שעלו במדגם .במקרים של קושי בהשגת שיתוף-פעולה מצד מנהלי בתי-הספר,
עזרו מנהלי המחוזות והמפקחים הישירים של בתי-הספר להשיג שיתוף-פעולה .שיעור ההיענות היה
גבוה מאוד (מעל ל 95%-מבתי הספר שנכללו בתוכנית המדגם).
לפני הגעת הסוקרים לבית הספר ,נשלחו למנהל טפסים המיועדים להורי התלמידים
שבכיתתם היה אמור להיערך הסקר .בטפסים אלו הוסברו להורים מטרות המחקר ,הובטחו
פרטיות ואנונימיות וההורים התבקשו להסכים להשתתפות ילדם במחקר .הורים שהתנגדו
להשתתפות ילדם במחקר התבקשו למלא ספח ולהעבירו למורה .בכל מקרה בו הורה התנגד
להשתתפות ילדו במחקר ,בקשתו כובדה .מעט מאוד הורים התנגדו להשתתפות במחקר.
את השאלונים מילאו התלמידים בכיתתם בנוכחות סוקר מטעם החוקרים .בטרם הגיעם
לבתי-הספר ,קיבלו הסוקרים הדרכה והנחייה בנוגע לכללי התנהגות וקוד לבוש – וכן בנוגע
לתגובתם במקרה שתלמידים אינם מבינים פריט מסוים בשאלון .יש לציין ,כי הייתה הקפדה על
סוקרים דוברי-ערבית לצורך סקירת בתי-ספר במגזר הלא-יהודי .ברוב בתי הספר זכינו לשיתוף-
פעולה מלא מצד ההנהלה והתלמידים .משך ההעברה הממוצע של שאלון תלמידים היה  15עד 30
דקות; במקרים חריגים נדרשו  45עד  50דקות.
בכל מקרה שבו תלמידים התקשו בהבנת שאלה ,הבהירו הסוקרים את משמעות המילה
הבעייתית .בסך-הכל מילאו את השאלונים כל התלמידים שהיו נוכחים בכיתה – מלבד מספר קטן
של תלמידים ,עולים חדשים ברובם ,שלא היו מסוגלים לעמוד במשימה זו .רוב הסוקרים התרשמו
שמרבית התלמידים ענו ברצינות ובקפדנות על השאלון .במקרים מעטים ביותר ,שבהם התחושה של
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הסוקר הייתה שחוסר הסדר והרצינות בכיתה לא אפשר מילוי ראוי של השאלון  -לא נכללו הכיתות
במדגם.
בעת ביקורם בבית-הספר ,הסוקרים אספו גם את שאלוני המחנכים והמנהלים (אשר נשלחו
לבתי-הספר מבעוד מועד) .לא כל המחנכים והמנהלים השלימו את מילוי השאלונים עד למועד
עריכת הסקר בכיתות ,כך שאיסוף הנתונים מן המחנכים והמנהלים הושלם באמצעות מעקב טלפוני
ומשלוח השאלונים המלאים בדואר אל החוקרים.
משקלות דגימה
משקלות הדגימה מבוססים על הסתברויות ההכללה במדגם ועל תיקונים שונים הנובעים
מנפל בתי ספר ,נפל תלמידים והתאמה לנתונים חיצוניים .בוצע תיקון לנפל בתי ספר ,התאמה
להתפלגות הכיתות בתוך בית ספר כפי שהתקבלה מעבודת השדה ,ותיקון לנפל תלמידים המבוסס
על נתוני המסגרת ,בתוך פיקוח-מגזר ,דרגת כיתה ומגדר .פירוט דרך החישוב מופיע בנספח ב'.
שאלונים
כלי המחקר היו שאלונים מובנים .לשאלוני התלמידים היו שתי גרסאות  -לכיתות ד'-ו'
ולכיתות ז'-יא' ,והם הוצגו בעברית ובערבית ,לפי המגזר שבו הועברו (נוסחי השאלונים מופיעים
בנספח שאלונים) .השאלון לכיתות הגבוהות היה ארוך יותר ,והכיל פריטים נוספים על אלו שהיו
בשאלון לכיתות ד'-ו' ,כמו למשל פריטים שעוסקים בהבאת נשק לבית הספר .כלי המחקר
מבוססים על שאלונים שפותחו בארה"ב על-ידי פורלונג (ועמיתיו ( ;Furlong & Morrison, 1994
 – )Morrison et al., 1997והנמצאים שם בשימוש שוטף .השאלונים תורגמו לעברית ולערבית,
ונבדקו במחקר מקדים ( )pre-testעל כ 7000 -תלמידים יהודים וערבים באיזור הצפון .השאלונים
הועברו לעיון ולדיון בוועדת-ההיגוי של משרד-החינוך שליוותה את המחקר – וכן למפקחים השונים
במשרד .השאלונים תוקנו ועובדו בהתאם להערות שהתקבלו מהגורמים השונים.
בשאלונים אלה נעשה שימוש במחקר הארצי בשנת תשנ"ט ותשס"ב ובסדרת מחקרים
שנערכה בעיר הרצלייה .הניסיון המצטבר עם שאלונים אלו והבדיקות שערכנו מצביעים על
תקפותם ( .)Benbenishty & Astor, 2005בין היתר ,מחקר שבחן את ממצאי סקר האלימות מול
ממצאי המיצ"ב הרלבנטיים ,הצביע על מתאם גבוה בין המדדים הרלבנטיים כפי שחושבו ברמת
בתי הספר שהשתתפו בסקר (בנבנישתי ואחרים .)2005 ,לא נערכו בדיקות של מהימנות תוך אישית
של משיבים (מבחן חוזר).
שאלוני התלמידים היו בשתי שפות ובשתי גרסאות .האחת הייתה קצרה יותר ומיועדת
לתלמידי הכיתות ד'–ו' ,והשנייה ארוכה יותר והייתה מיועדת לתלמידי הכיתות ז'–י"א .כל אחת
מהגרסאות תורגמה לערבית .שאלוני התלמידים בדקו היבטים שונים של קורבנות אישית של
התלמיד (אלימות בין תלמידים; הטרדה מינית בין תלמידים ואלימות שהפעיל צוות בית-הספר
כלפי תלמידים) ,הפעלת אלימות כלפי אחרים ,תוצאות התנהגותיות ,רגשיות וקוגניטיביות של
חשיפה לאלימות (הבאת כלי-נשק לבית-הספר; היעדרות מבית-הספר בשל פחד; הערכת חומרתה
של בעיית האלימות) ובנוסף ,תגובות מורים ותלמידים לאירועים אלימים והיבטים שונים של
האקלים הבית-ספרי .להלן ,פירוט של כל אחד מן התחומים.
קורבנות לאלימות בין תלמידים
סקר אלימות תשס"ה
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השאלות בתחום זה ( 23שאלות ביסודי ו 25 -שאלות בחטיבות) נלקחו מתוך השאלות
שעובדו על-ידי פורלונג וקבוצת המחקר שלו ,ומתוך השאלות שבהן השתמשנו במחקר הקודם .כמו
כן ,בסקר הנוכחי בחנו לעומק תחום קורבנות שלא ניתן לו משקל בסקרים קודמים – אלימות
חברתית עקיפה .הבסיס לבחירת הפריטים היא העבודה של לנדאו ועמיתיו ( Landau, Bjorkqvist,
 )Lagerspetz, Osterman, & Gideon, 2002בסקנדינביה ובישראל ,ומספר התאמות שעשינו
בעקבות ראיונות עם אנשי חינוך בישראל.
מטרת סדרת השאלות ,להעריך את המידה שבה התלמיד היה קורבן להתנהגויות אלימות
מצד עמיתיו .התלמיד נשאל ,האם במהלך החודש האחרון הוא חווה באופן אישי כל אחד מסדרה
של אירועים אלימים .למשל" ,מישהו תפס ודחף אותך בכוונה" או "גנבו לך דברים אישיים או
ציוד"; התשובות לשאלות אלה היו על גבי סולם בן  3דרגות ( =0אף פעם;  =1פעם או פעמיים =2
שלוש פעמים או יותר) .השאלות לבתי הספר היסודיים כללו התייחסות להטרדה מינית (בחטיבות
הביניים והעליונות הייתה התייחסות נרחבת יותר לנושא ההטרדה המינית ,כפי שיוצג בהמשך).
בחטיבות הביניים והעליונות הייתה התייחסות למספר התנהגויות אלימות חמורות יותר ובהם
איום באקדח ופגיעה בחפץ חד.
יש לציין שהשאלונים בעברית ובערבית נועדו להיות זהים מלבד שתי שאלות .בגרסה
העברית נשאלו התלמידים על סכסוכים על רקע של ריב בין עדות ,ובתרגום לערבית השאלה
התייחסה לריב בין דתות .כמו כן ,בגרסה העברית נשאלו התלמידים על סכסוך בין עולים לותיקים,
ובגרסה הערבית נשאלו התלמידים על סכסוך בין משפחות.
מדדים מסכמים של קורבנות לאלימות תלמידים
המדדים המסכמים בתחום הקורבנות לאלימות מצד תלמידים אחרים ,נובעים מהלקחים
שהפקנו מהמחקר בשנת תשנ"ט ותשס"ב ומעיבוד המידע שהתקבל במחקר הנוכחי .במחקר הקודם
נתקלנו בקושי שנבע מהניסיון להגדיר מדדים בצורה שונה עבור בתי הספר היסודיים ועבור חטיבות
הביניים והעליונות .לכן ,בחרנו הפעם להגדיר את המשתנים התלויים בדרך שתהייה דומה ככל
האפשר מעבר לשלבי החינוך השונים ,כדי לאפשר איחוד של נתונים מכלל הסקר .כמו כן ,מהמחקר
הקודם התברר שהבחנה בין סוגי אירועי אלימות לפי 'עולמות תוכן' (למשל הבחנה בין אלימות
פיזית ישירה לבין איומים) אינה מצדיקה את עצמה (ראו  .)Benbenishty & Astor, 2005לכן,
בחנו דרכים שונות כדי לקבץ מספר אירועי אלימות לקבוצה בעלת תוכן ומשמעות המתאימה
לניסיון להבין את הגורמים המנבאים קורבנות למעשי אלימות.
בסדרה ארוכה של ניתוחי גורמים שערכנו על נתוני שנת תשנ"ט ,תשס"ב ותשס"ה ,התברר
שהחלוקה היציבה ביותר היא בין אירועי אלימות שהם שכיחים יותר ,לבין אירועי אלימות
בשכיחות נמוכה יותר .החלוקה הזו מקבילה למדי לחלוקה לפי חומרת מעשה האלימות .אירועי
האלימות השכיחים פחות הם גם החמורים יותר ,מבחינת הפוטנציאל שלהם לפגיעה פיזית
משמעותית .האירועים השכיחים יותר משקפים בדרך כלל רמה מתונה של חומרה .עם זאת ,יש
לתת את הדעת על כך ,שבין אירועי האלימות היותר שכיחים יש גם כאלה שקשה לראותם
כמתונים ,כגון שימוש באבן ובחפץ אחר כדי לפגוע בתלמיד .נציין ,שבקבוצת הפריטים של האלימות
המתונה (והשכיחה) ,נכללים גם הפריטים הקשורים לאלימות מילולית-רגשית (קללות ועלבונות).
למרות זאת ,חשבנו שמן הראוי להתייחס אליהם בנפרד ברמת התלמיד היחיד .זאת משום שעקב
היותם שכיחים כל כך ,חששנו שהם יטשטשו את הייחוד של שאר ההתנהגויות בתחום זה .כמו כן,
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מצאנו שלעולם תוכן זה קשרים עם משתנים מנבאים ,האחרים מאשר אלו של עולם התוכן של
אלימות פיזית מתונה.
בחרנו להגדיר את המדדים המסכמים בשתי צורות – א .שיעור התלמידים שדיווחו על
לפחות אירוע אחד מתוך אלו השייכים לעולם התוכן; וב .מספר אירועי האלימות שאליהם נחשף
התלמיד מתוך האירועים השייכים לעולם תוכן זה.

אלימות מילולית
תלמיד קילל אותך

תלמיד קרא לך בשמות גנאי (שמות לא יפים) *
תלמיד לעג לך ,או העליב אותך ,או השפיל אותך במילים
תלמיד ניסה להעליב את המשפחה שלך
אלימות שכיחה (מתונה)
תלמיד תפס ודחף אותך בכוונה
קיבלת בעיטה או אגרוף מתלמיד שרצה לפגוע בך

אתה התחלת או התחילו אתך מכות (לא 'בצחוק')*
תלמיד איים שיפגע בך בביה"ס או שיפגע בך אחרי הלימודים
תלמיד השתמש במקל ,באבן ,בכיסא ,או בחפץ אחר כדי לפגוע בך
תלמידים איימו עליך בדרך לבית הספר או בדרך חזרה מבית הספר
אלימות לא שכיחה (קשה)
היית מעורב במכות ,קטטה או תגרה ,נפצעת והיית צריך טיפול של אחות או רופא

תלמיד חתך אותך בסכין או במכשיר חד בכוונה*
תלמיד נתן לך מכות חזקות ' -מכות רצח'
תלמיד סחט ממך באיומים כסף ,אוכל או דברי ערך

הטרדה מינית
תלמיד או תלמידה ניסו לנשק אותך גם כשלא רצית בכך
תלמיד או תלמידה נגעו או ניסו לגעת בך ("לשלוח ידיים") בצורה מינית בלי שהסכמת
תלמיד או תלמידה הציצו לך בשירותים או במלתחות
תלמיד או תלמידה הורידו ,או ניסו להוריד לך חלק מהבגדים
חשיפה לאיום בנשק
תלמיד איים עליך בסכין או אולר ואתה ראית את הסכין או האולר

תלמיד איים עליך באקדח ואתה ראית אצלו אקדח (אמיתי) *
אלימות חברתית-עקיפה
תלמיד ריכל עליך או אמר עליך דברים רעים מאחורי הגב
תלמיד הפיץ עליך שמועות לא נכונות כדי לפגוע בך
תלמיד ניסה לשכנע תלמידים אחרים לא לדבר אתך או לא להיות חבר שלך
סקר אלימות תשס"ה
בנבנישתי ,חורי-כסאברי ואסטור

27

דוח מסכם

הטילו עליך 'חרם' ,קבוצת תלמידים לא רצתה לדבר או לשחק אתך

פריטים שלא נכללו במדדים המסכמים
תלמידים גנבו לך דברים אישיים או ציוד
תלמידים פגעו ,או השחיתו או שברו דברים אישיים שלך
אתה היית בסכסוך עם תלמידים על רקע של ריב בין עדות*  /בין דתות***

אתה היית בסכסוך עם תלמידים על רקע של ריב בין ותיקים לעולים* /בין משפחות***
אתה ראית תלמיד בבית הספר עם סכין (פריט זה נכלל בדיווחים ובהשוואות בין השנים)
* לא נשאל ביסודי
** בחטיבות נשאלו שאלות אלו במסגרת שאלות על הטרדה מינית
*** פריטים אלו נשאלו בנוסח שונה עבור יהודים (הנוסח הראשון) ועבור לא יהודים.
הטרדה מינית
בשל החשיבות הרבה שיש לתחום זה כחלק מתמונת האלימות הבית-הספרית ,נשאלו
תלמידי כיתות ז' – יא' לגבי המידה שבה הם חוו סידרה של אירועים המתארים פגיעה מינית
אישית בהם ,במהלך החודש האחרון .למשל' :האם ניסו לנשק אותם כשלא רצו בכך' .התשובות
האפשריות היו 'כן' ו'לא' .בחלק זה היו שבעה פריטים .בניתוח גורמים שערכנו התקבל גורם אחד,
שעליו טעונים כל הפריטים.
קורבנות לאלימות מצד צוות בית-הספר
בתחום זה ,נבדקה תפיסת התלמידים לגבי התנהגות צוות המבוגרים בבית-הספר כלפיהם.
צוות זה כולל את המנהל ,המחנכים והמורים השונים – וכן מבוגרים אחרים כגון מאבטחים,
שרתים ,אנשי תחזוקה ומזכירות .לגבי כל פריט ,התבקשו התלמידים לציין האם האירוע קרה להם
בבית-הספר במהלך החודש האחרון .השאלון לבתי הספר היסודיים כלל התייחסות לפגיעה
מילולית ( 4פריטים) ולפגיעה גופנית ( 4פריטים) .השאלון לחטיבות כלל את הפריטים שהופיעו
בשאלוני בתי הספר היסודיים ,ושלוש שאלות נוספות שהתייחסו לפגיעה מינית מצד הצוות.
לגבי כל תחום (רגשי ,פיזי ,מיני) חישבנו מדד דיכוטומי – האם התלמיד דיווח על קורבנות
לסוג אחד לפחות של אלימות צוות הנכלל בעולם התוכן של המדד .נושא זה נחקר בסקרים
הקודמים ,והעבודות שלנו בתחום זה מצביעות על עקביות פנימית סבירה ועל תוקף של המדדים
לאלימות צוות.
מדדים מסכמים לאלימות מצד הצוות
בניתוח גורמים על בסיסי הנתונים של שנת תשנ"ט ותשס"ב ,התקבלו גורמים המזוהים
באופן ברור עם עולמות התוכן – אלימות נפשית-מילולית ,גופנית ומינית (בחטיבות).

אלימות מילולית-רגשית
לעג לך ,או העליב אותך ,או השפיל אותך במילים
קרא לך בשמות לא יפים
העליב את המשפחה שלך
קילל אותך
סקר אלימות תשס"ה
בנבנישתי ,חורי-כסאברי ואסטור
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אלימות פיזית
תפס ודחף אותך בכוונה
נתן לך בעיטה או אגרוף
צבט אותך
נתן לך סטירה

אלימות מינית*
העיר לך הערות עם כוונות מיניות
ניסה "להתחיל אתך" (בצורה מינית)
נגע או ניסה לגעת בך ("שלח ידיים") בצורה מינית
* לא נשאל ביסודי
הצקה ,הטרדה ובריונות
בחטיבות הביניים והעליונות הצגנו בפני התלמידים שאלות על קורבנות ועל הפעלה של
הטרדה ,הצקה ובריונות .עשינו שימוש בנוסח העברי שהופיע בספרם של הראל ועמיתיו (.)1997
בנוסח זה הוצגה בפני התלמידים ההקדמה הבאה" :אנו רוצים לשאול אותך בנושא של הטרדות,

הצקות ובריונות בביה"ס .הטרדות ,הצקות ובריונות זה כאשר תלמיד אחד ,או קבוצת תלמידים,
אומרים או עושים דברים לא נעימים או פוגעים בתלמיד ,כולל דחיפות ומכות .אנחנו גם מתכוונים
למצב כאשר מרגיזים תלמיד בכוונה שוב ושוב בצורה שפוגעת .אבל ,כאשר שני תלמידים בעלי
כוחות שווים מתווכחים או רבים ,זה לא נחשב הטרדה או הצקה".
הסולם ,שבו השתמשנו היה זהה למקובל –  .1כלל לא;  .2פעם-פעמיים;  .3מדי פעם; .4
בערך פעם אחת בשבוע;  .5מספר פעמים בשבוע .השאלה הוצגה פעם אחת לגבי קורבנות להטרדה,
הצקה ובריונות ,ופעם אחת לגבי הפעלת התנהגות זו.
הפעלת אלימות כלפי אחרים
התלמידים נשאלו עד כמה הם הפעילו אלימות כלפי אחרים ועל סימנים למעורבות.
השאלות התייחסו לאיומים ולמכות כלפי תלמידים אחרים וכלפי מורים ,וגם שאלות שמתייחסים
לסימני מעורבות שמופעלים בגלל אירועי אלימות כמו הפניה למנהל או הזמנת ההורים .בשאלון של
בתי הספר היסודיים היו עשרה פריטים ,והגרסה לחטיבות כללה פריט נוסף שהתייחס לפגיעה
ברכוש של מורה בכוונה .הסולם היה זהה לזה של דיווחים על קורבנות.
במחקר הנוכחי חילקנו את הפריטים לשלושה גורמים :אלימות כלפי תלמידים ,אלימות
כלפי מורים והפנייה למנהל או הזמנת הורים.
אלימות כלפי תלמידים
אתה איימת על תלמיד אחר שתתן לו מכות
אתה העלבת או קיללת תלמיד אחר
אתה הרבצת מכות לתלמיד אחר
אתה השתמשת במקל ,באבן ,בכיסא ,או בחפץ אחר כדי לפגוע בתלמיד אחר

סקר אלימות תשס"ה
בנבנישתי ,חורי-כסאברי ואסטור
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אלימות כלפי מורים
אתה קללת או העלבת מורה ('בפנים' ,לא מאחורי הגב)
אתה איימת על מורה שתפגע בו או בה
נתת דחיפה או מכה למורה
נתת למורה נשיכה ,או זרקת עלייה או עליו כסא

פגעת ברכוש של מורה בכוונה (כמו שריטות על המכונית או הוצאת אוויר מהגלגלים )*
הפנייה למנהל או הזמנת הורים
שלחו אותך למנהל בגלל מעורבות שלך במכות או קטטה
הזמינו את ההורים שלך לביה"ס בגלל מעורבות במכות
הבאת כלי-נשק
שאלנו את התלמידים בחטיבות הביניים והעליונות האם הם הביאו לבית הספר ,במהלך
החודש שקדם למחקר ,כלי-נשק למטרות של הגנה עצמית .אם התשובה לשאלה זו הייתה חיובית,
התבקשו התלמידים לפרט איזה כלי נשק הם הביאו – נשק חם (למשל ,אקדח) ,נשק קר (למשל,
סכין או אולר) או חפצים אחרים (למשל ,מקל או אגרופן).
פחד ללכת לבית-הספר
אחת מתוצאות האלימות היא חשש של תלמידים לבוא לבית-הספר ,פן ייפלו שוב קורבן
למעשי אלימות .שאלנו את התלמידים כמה פעמים הם לא באו לבית-הספר במהלך החודש האחרון
כי פחדו שמישהו יפגע בהם בבית-הספר או בדרך אליו .התשובות לשאלה זו היו על גבי סולם בן 4
דרגות ( = 0אף פעם  =1פעם אחת  =2פעמיים  =3שלוש פעמים או יותר).
הערכת חומרתה של הבעיה
פריט זה בודק את הערכת התלמידים את מידת החומרה של בעיית האלימות בבית-הספר
שלהם .התשובות לשאלה זו היו על-גבי סולם בן  5דרגות ( =1כלל לא בעיה או בעיה קטנה מאוד ועד
 =5בעיה גדולה מאוד).
הערכת השינוי ברמת האלימות בבית הספר
הצגנו בפני התלמידים את השאלה :בהשוואה למצב האלימות בבית הספר בשנה שעברה
האם לדעתך המצב של האלימות בבית הספר שלך נהייה גרוע יותר או טוב יותר? באפשרויות
התשובה הצגנו חמש אפשרויות – המצב הרבה פחות טוב ,פחות טוב ,אותו דבר ,יותר טוב ,והרבה
יותר טוב.
הערכת ההתמודדות של המנהל והמחנך
התלמידים התבקשו להעריך את הטיפול שנוקט א .המנהל ו-ב .המחנך ,המורים וצוות
ההנהלה כלפי נושא האלימות בבית-הספר; ההערכה בוצעה על-גבי סולם בן  4דרגות ( =1בצורה
טובה מאוד ועד  = 4בצורה מאוד לא טובה) .לתלמיד ניתנה אפשרות לציין שאינו יודע כיצד כל אחד
מהם מתמודד עם אלימות.
סקר אלימות תשס"ה
בנבנישתי ,חורי-כסאברי ואסטור
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תגובות מורים ותלמידים לאירועים אלימים
במחקר הנוכחי הוספנו לכלי המחקר סידרה של פריטים שמתייחסת לתגובות של
התלמידים והמורים לאירוע אלים בבית ספרם .הפריטים מתייחסים לתגובות רצויות ולתגובות לא
רצויות של מורים ותלמידים .המקור לפריטים אלו הייתה הספרות הרלבנטית – אם כי ,לא מצאנו
כלי מובנה המתאים לצורכי המחקר הנוכחי .חלק זה כלל  14תגובות שהתייחסו למורים ו8 -
תגובות של תלמידים .הסולם היה של שלוש דרגות ( = 1בדרך כלל נכון = 2 ,קצת נכון וקצת לא נכון
ו =3-בדרך כלל לא נכון).
מדדים מסכמים של התגובות
המדדים המסכמים בחלק זה הם שיעור ההיגדים שאתם הייתה הסכמה בכל תחום
(הסכמה מוגדרת כתשובה של בדרך כלל נכון).
תגובות רצויות של מורים
מדברים עם הילדים ומנסים לברר מה קרה ומי אשם
מנסים להשלים בין הילדים שרבים
מדברים עם הילד שמרביץ ומנסים לשכנע אותו להפסיק
מדברים עם כל הכיתה על המקרה
מדברים עם ההורים של הילד שמרביץ
נותנים עונש לילד שמרביץ
מסבירים לילד שמתלונן איך להתנהג עם הילד שמרביץ
שולחים למנהל והוא מטפל בזה ברצינות
תגובות לא רצויות של מורים
לא רואים כשתלמידים מתחילים מכות
רואים ולא עושים כלום
עושים את עצמם כאילו שלא רואים
נותנים לילד שמרביץ סטירה או צביטה
שולחים למנהל והוא לא עושה משהו רציני
לא בודקים מי אשם ונותנים עונש לכל מי שהיה מעורב במכות
תגובות רצויות של תלמידים
מנסים להפריד
קוראים למורה או למנהל
קוראים לשומר/מאבטח
מנסים לעזור לתלמיד שמקבל מכות
תגובות לא רצויות של תלמידים
רואים ולא עושים כלום
עושים את עצמם כאילו שלא רואים
סקר אלימות תשס"ה
בנבנישתי ,חורי-כסאברי ואסטור
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עומדים מסביב ומעודדים את התלמידים שרבים
משתתפים גם הם במכות
מאפייני אקלים בית הספר
הפריטים בתחום זה נלקחו מהשאלון של פורלונג על תפיסות התלמידים את אקלים בית-
הספר ,בהיבטים הרלבנטיים לסוגיות של אלימות בבית-הספר ,תוך הכנסת שינויים לאור הלקחים
ממחקרים קודמים .המאפיינים שייכים למספר עולמות תוכן:


תחושת ביטחון בבית הספר



תמיכת המורים בתלמידים



מדיניות בית הספר בתחום ההתמודדות עם אלימות



תחושת שייכות לבית הספר



מידת השתתפות של התלמידים בקבלת החלטות  -בחטיבות הביניים והעליונות
בלבד.

אווירה אלימה בבית הספר  -בחטיבות הביניים והעליונות בלבד.

בגרסה לבתי הספר היסודיים היו  20שאלות ובזו של חטיבות הביניים והעליונות היו 35
פריטים .הסולם היה של ארבע דרגות (מ = 1 -מאוד לא מסכים ל = 4 -מסכים מאוד).
מדדים מסכמים של האקלים
המדדים המסכמים בחלק זה הם השיעור הממוצע של הסכמה עם הפריטים בכל
תחום (הסכמה מוגדרת כתשובה של מסכים או מסכים מאוד).
חוסר ביטחון
אני מרגיש בטוח ומוגן בבית הספר
בביה"ס אני מפחד שתלמידים אחרים יאיימו עלי ויציקו לי
אני פוחד שתלמידים אחרים יפגעו בי ויתנו לי מכות בבית הספר

בבית הספר שלנו יש הרבה ילדים שמפחדים שיפגעו בהם ויתנו להם מכות*
בבית הספר שלנו רוב התלמידים מרגישים בטוחים ומוגנים*
בית הספר שלי הוא מקום מסוכן*
אווירה אלימה
תלמידים שוברים דברים בבית הספר (ונדליזם) *
בבית הספר שלי תלמידים מאיימים ומתנהגים בבריונות*
בבית הספר שלי תלמידים מתחילים מכות ומשתתפים בקטטות *
תמיכת מורים
אפשר לבטוח ולסמוך על רוב המורים בבית הספר הזה
למבוגרים בבית הספר שלי איכפת מהתלמידים
סקר אלימות תשס"ה
בנבנישתי ,חורי-כסאברי ואסטור
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כשלאחד התלמידים יש מקרה חירום (או בעיה רצינית) ,יש תמיד מבוגר בבית הספר שמוכן
לעזור לו
המחנכת שלי מכבדת אותי
יש לי יחסים קרובים וטובים עם המורים שלי
כשעצוב לי או רע לי ,אני מרגיש נוח לדבר על זה עם המחנכת או המחנך שלי
כשיש לי בעיות ביחסים עם חברים אני מרגיש נוח לדבר על זה עם המחנכת או המחנך שלי
מדיניות בנושא האלימות
החוקים והכללים בבית הספר שלנו בנוגע לאלימות הם הוגנים

בבית הספר שלי יש כללים ברורים וידועים נגד אלימות*
כשתלמידים עוברים על הכללים בנושא אלימות בית הספר ,המורים והמנהל מטפלים בזה

בתקיפות ,אך בצורה הוגנת*
בבית הספר שלנו משתלם להתנהג לפי הכללים בנוגע לאלימות

בבית הספר שלי יש כללים ברורים וידועים נגד הטרדה מינית*
המנהל עושה מאמץ רציני למנוע אלימות ולטפל בה
המחנכת שלי עושה מאמץ רציני למנוע אלימות בכיתה ולטפל בה
אני מרגיש שבבית הספר שלי עושים מאמצים גדולים כדי למנוע אלימות
המורים מצליחים לטפל היטב בתלמידים שעושים צרות
בהפסקה יש מורים בחצר שמשגיחים שלא תהייה אלימות
כשאני מתלונן שמישהו פגע בי ,המורים עוזרים לי

כשיש מכות/קטטות יש מורים תורנים שמתערבים ומפסיקים אותן*
כשתלמידים מטרידים תלמידים או תלמידות בצורה מינית ,המורים מתערבים כדי

להפסיק את זה*
השתתפות תלמידים

התלמידים ממלאים תפקיד חשוב בטיפול בבעיות אלימות*
התלמידים מעורבים בקביעת הכללים והחוקים בקשר לאלימות*
הצוות בבית הספר שלי עושה מאמצים לשתף תלמידים בהחלטות חשובות*
הנהלת בית הספר מתייחסת ברצינות למועצת התלמידים*
תחושת שייכות
אם הייתי יכול הייתי עובר לבית ספר אחר
אני מרוצה להיות תלמיד בבית הספר הזה
איך אתה מרגיש לגבי בית הספר שלך**
* לא נשאל ביסודי

סקר אלימות תשס"ה
בנבנישתי ,חורי-כסאברי ואסטור
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** הסולם בשאלה זו .1 :אני אוהב את בית הספר;  .2אני מחבב את בית הספר;  .3אני לא
כל כך מחבב את בית הספר;  .4אני לא אוהב את בית הספר 1( .ו 2-נחשבו כהסכמה עם
תחושת שייכות).

מידע על מאפייני בית הספר וסביבתו
מאפייני משפחות התלמידים
הנתונים על משפחות התלמידים בכל בית ספר התקבלו ממשרד החינוך .השתמשנו
במדדים הבאים:
מדד למצב כלכלי
מדד להשכלת אב
מדד להשכלת אם
מאפיינים מבניים של בית הספר
קיבלנו ממשרד החינוך קובץ נתונים המתאר את המאפיינים המבניים של בית הספר:
מספר התלמידים ,מספר הכיתות ,והמבנה הארגוני של בית הספר (כגון ,האם מדובר במסגרת של
א-ו' ,א-ח' ,ז'-ח' וכד').
השוואות בין קבוצות ועם הממצאים לגבי התלמידים מהשנים הקודמות
במחקר זה השוונו בין מספר קבוצות לפי שלב חינוך ,מגזר ,פיקוח ממלכתי לעומת פיקוח
ממלכתי דתי ,ובין קבוצות במגזר הלא יהודי (ערבים ,דרוזים ובדואים) .לגבי מדדי האלימות
המרכזיים בחנו עד כמה ההבדלים ביניהם מובהקים.
אחת ממטרות המחקר היא להשוות את הממצאים שהתקבלו השנה עם אלו שהתקבלו
בסקרים הקודמים שערכנו .השאלונים שבהם עשינו שימוש בסקרים אלו היו דומים ,אך לא זהים
לנוכחי .כדי לאפשר השוואות ,יצרנו מדדים בכל תחום הכוללים את אותם הפריטים שהיו זהים בין
השנים .אחת המשמעויות היא שהערך שהמדד מקבל בעיבודים המתייחסים לשנת תשס"ה ,אינו
תמיד זהה למה שמתקבל כשמשווים בין שנת תשס"ה לשנים האחרות ,משום שייתכן שיש פריטים
מסוימים שלא הופיעו בשנים האחרות ולכן אינם נכללים במדד שנועד להשוואה .כמו כן ,יש
תחומים מסוימים שבהם לא ניתן היה לערוך השוואה בין כל השנים.
באשר לעיבודים הסטטיסטיים הנוגעים לחישובי המובהקות של ההבדלים בין השנים ובין
הקבוצות ,אומדני השונות מחושבים באופן אנליטי על פי קירוב טיילור לנוסחאות השונות
( )varianceשל אומדי יחס (ראה פירוט של הרציונאל ושיטת האמידה בנספח  – 2כלים ושיטות).
בעת חישוב השונויות התברר שיש בעיות בחישוב עבור שנת תשס"ב עקב מה שנראה כבעיה בחישוב
המשקלות בחטיבות הביניים לעומת החטיבות העליונות .מכיוון שהתיעוד לגבי חישובי המשקלות
בשנה זו לא היה מספק לצורכי החישוב הנוכחי ,הוחלט לערוך את ההשוואות רק בין תשנ"ט
לתשס"ה.
המדגמים בקבוצות המושוות הם גדולים וכך גם גדול מספר ההשוואות המרובות (כלומר,
השוואות המתייחסות לאותה משפחת תוכן) .שני גורמים אלה מחייבים זהירות בהתייחסות לערכי
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ה  Pבחישובי המובהקות .לכן ,ככלל ,רמת המובהקות להשוואה בין השנים הייתה ,P<0.0005
בהשוואה בין קבוצות רמת המובהקות הייתה .P<0.005

סקר בקרב המנהלים
מדגם ואיסוף נתונים
כל המנהלים שבתי-הספר שלהם עלו במדגם הארצי קיבלו בדואר שאלון למנהל .כמחציתם
השיבו עליו מייד ,והחזירו את השאלון המלא באמצעות הסוקרים שהגיעו לבתי-הספר .שאר
המנהלים קיבלו תזכורות הן באמצעות הדואר והן בטלפון .סה"כ ענו על שאלוני הסקר  420מנהלים
שהם  79.8%מכלל בתי הספר שהשתתפו במחקר ו 76.1% -מהמדגם המקורי (שיעורי ההשבה של
מנהלים בסקר הקודם היה .)66.4%
שאלונים
פיתוח השאלונים למנהלים בוצע במקביל לפיתוח השאלונים למחנכים ובדרכים דומות.
השאלונים למחנכים ולמנהלים פותחו על ידינו על בסיס השאלון של פורלונג לתלמידים ,והם מהווים
התאמה ופיתוח של השאלון שפיתחו אסטור ועמיתיו במחקר על תפישות עובדים סוציאליים לגבי
אלימות בבתי ספר ( .)Astor et al., 1997השאלונים האלו נבדקו בקרב מדגם של מנהלים ,מורים
ומחנכים יהודים וערבים ,במסגרת של מחקר חלוץ שערכנו לפני מספר שנים .בעקבות ניתוח
הממצאים של מחקר החלוץ ,שופרו ותוקנו השאלונים כדי להגביר את מהימנותם ותקפותם.
השתמשנו בשאלונים אלו במסגרת המחקר בתשנ"ט ותשס"ב ובעקבות מחקרים אלו נערכו בשאלוו
שינויים קלים כדי להגביר את יעילותם.
להלן ,פירוט התחומים השונים בשאלוני המנהלים.
אלימות בין תלמידים
המנהלים התבקשו להתייחס לשורה של  25אירועים אלימים ,המקבילה ברובה לזו שהוצגה
לתלמידים .הם התבקשו לומר ,כמה פעמים תלמיד השייך לבית הספר שלהם היה מעורב באירוע
כזה במהלך החודש האחרון .התשובה לגבי כל אירוע הייתה על-גבי סולם בן  4דרגות ( =0כלל לא =1
פחות מפעם בשבוע;  = 2פעם-פעמיים בשבוע;  =3יותר מפעמיים בשבוע).
אלימות כלפי מורים
חלק זה כלל  7פריטים שבהם המנהלים התבקשו לציין כמה פעמים תלמיד השייך לבית
הספר שלהם היה מעורב באירוע כזה במהלך החודש האחרון .התשובות היו זהות לאלו שהתייחסו
לאלימות בין תלמידים.
הערכת חומרת הבעיה
פריט זה בודק מהי תפיסת המנהלים את מידת חומרת בעיית האלימות בבית-הספר שלהם.
התשובות לשאלה זו היו על-גבי סולם בן  5דרגות ( =1כלל לא בעיה או בעיה קטנה מאוד ועד =5
בעיה גדולה מאוד).
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מניעה של אלימות תלמידים והתמודדות אתה
המנהלים קיבלו סידרה של שאלות ,אשר מטרתה להעריך את המידה שבה הם הפעילו
(במהלך שנת הלימודים הנוכחית) צעדי-התערבות שונים למניעת האלימות (שמונה פריטים) – וכן
צעדים שנקטו בעקבות אירועים אלימים שנעשו על-ידי תלמידים בבית ספרם ( 15פריטים).
התשובות לכל אחד מן הפריטים הללו היו על-גבי סולם בן  3דרגות ( =0כלל לא =1 ,פעם עד פעמיים,
 =2שלוש פעמים ויותר).
ביטחון אישי בבית הספר
המחנכים התבקשו להתייחס להתנהגות אלימה כלפיהם מצד תלמידים בבית הספר (ולא
רק תלמידי כיתתם) במהלך החודש האחרון .הוצגו בפניהם  12התנהגויות ,כגון אלימות מילולית,
איומים ,הערות מיניות ,והשחתת רכוש .הסולם היה של 'כן' ו'לא'.
כמו כן ,הוצגה להם רשימה של  9התנהגויות שבהן עשויים לנקוט מורים החוששים מפני
אלימות כלפיהם כגון ,להימנע מלהישאר בבית הספר אחרי הלימודים ,להימנע מלהביא כסף ודברי
ערך לבית הספר ,והבאת אמצעים להגנה עצמית כמו משרוקית וספריי להרתעת תוקפים .המחנכים
התבקשו לציין באילו מההתנהגויות הם נקטו.
הכשרה והשתלמויות
המנהלים נשאלו סדרה של שאלות באשר להשתלמויות ולהכשרה שהם עברו במהלך
לימודיהם ובתקופה האחרונה .אם הם עברו השתלמות ,הם התבקשו להעריך אותה על ארבעה
פריטים (למשל ,ההשתלמות הקנתה לי ידע רלבנטי) .הסולם היה של ארבע דרגות (מ = 1 -מאוד לא
מסכים ,ל = 4 -מסכים מאוד) .כמו כן ,הם התבקשו להעריך האם הם זקוקים להשתלמות והאם
הצוות שלהם זקוק להשתלמות .הסולם היה בן חמש דרגות (מ = 1 -כלל לא ל = 5 -במידה רבה
מאוד).
צורך בסיוע וקבלת תמיכה
המנהלים נשאלו אם כשיש להם צורך בסיוע הם מקבלים אותו .התשובות האפשריות היו –
 = 1אין לי קשיים ,או אין לי צורך בסיוע;  = 2מקבל סיוע מספק;  = 3מקבל סיוע מועט;  = 4כלל
לא מקבל סיוע.
קשרים עם גורמים רלבנטיים
המנהלים התבקשו לתת הערכה לגבי יחסי-הגומלין שיש להם עם שורה של גורמים,
העשויים להיות רלבנטיים להתמודדות של בית-הספר עם נושא האלימות .הגורמים היו :ועד הורים,
אנשי המערך המסייע ,מנהלי מחלקת החינוך ברשות המקומית ,אנשי הפיקוח של משרד-החינוך
וגורמי משטרה .לגבי כל אחד מן הגורמים הוצגה בפניהם שורה של שאלות באשר ליחסים עמו
(למשל ,מפעילים לחץ ,תורמים להתמודדות) .בקשנו להעריך את היחסים שלהם עם גורמים אלו על
גבי סולם בן  5דרגות (מ =1 -כלל לא ועד  =5הרבה מאוד).
אקלים בית-הספר בתחום ההתמודדות עם אלימות
המנהלים התבקשו לתאר את אקלים בית-הספר שלהם בהיבטים הרלבנטיים להתמודדות
עם אלימות ( 23פריטים) .בין ההיבטים שנבחנו היו החשיבות שבית הספר מייחס להתמודדות עם
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אלימות ,דרכי הפעולה של המורים (למשל מידת האקטיביות שלהם בהפסקה) ,הערכת היכולת
האישית של המנהל להתמודדות עם אלימות ,הערכת ההתמודדות של בית הספר .לגבי כל אחד מן
הפריטים היו התשובות על-גבי סולם בן  4דרגות ( =1מאוד לא מסכימה ועד  =4מסכימה מאוד).
מאפיינים של המנהל ושל בית הספר
הצגנו למנהל שורה של שאלות לגבי מאפיינים אישיים שלו ומאפיינים של בית הספר .בין
היתר שאלנו על מגדר ,וותק בהוראה ובניהול ,גודל בית הספר ומבנהו (למשל א – ח ,או א-ו ,וכד').

סקר בקרב המחנכים
מדגם ואיסוף נתונים
מדגם המחנכים נלקח מתוך בתי הספר שהשתתפו במדגם התלמידים .באופן כללי המדגם
המתוכנן נועד לכלול את המחנכים של כיתות התלמידים שהשתתפו בסקר ולהוסיף מחנכים מכיתות
שלא עלו במדגם ,כך שמדגם המחנכים יכלול שני מחנכים מכל אחת מהשכבות הרלבנטיות בבית
הספר (ד-ו ביסודיים ,ז-ט בחטיבות הביניים ו -י'-א' בחטיבות העליונות) .עקב העובדה שיש בתי ספר
שבהם יש מעט שכבות ומכיוון שבחטיבות העליונות יש רק שתי שכבות ,המדגם המתוכנן כלל
בממוצע כחמש כיתות בבית ספר ,סך של  2838כיתות.
כל בתי-הספר שעלו במדגם הארצי קיבלו בדואר שאלון למנהל ושאלונים למחנכים .על כל
שאלון הייתה פתקית שציינה את דרגת הכיתה ומספרה (למשל ד ,)2שהמחנך שלה התבקש לענות
לשאלון .חלק מהמחנכים הפקידו את השאלון המלא במעטפה סגורה במזכירות בית הספר
והסוקרים שהגיעו לבתי-הספר העבירו אותם לחוקרים .שאר המחנכים קיבלו תזכורות לבית הספר
באמצעות הדואר והשיבו את השאלונים המלאים בדואר.
קבלנו מהמחנכים  1880שאלונים מלאים .אולם ,רק  1861מתוכם ניתן היה לשייך לבית
ספר .מכיוון שהיינו חייבים לקשור בין מחנך לבין בית הספר שלו כדי לחשב את משקלות הדגימה,
עשינו שימוש רק ב 1861 -שאלונים .קיבלנו שאלונים ממחנכים ב 452 -בתי ספר מתוך  526בתי
הספר שתלמידיהם השתתפו במחקר ( ,)85.9%ומתוך  552בתי ספר במדגם המתוכנן ( .)81.9%בתוך
בתי הספר שענו ,קיבלנו  1861שאלונים מתוך  2355המתוכננים ( .)79.0%שיעורי התגובה היו
גבוהים במיוחד בפיקוח הממלכתי ( )95.0%ונמוכים במיוחד במגזר הבדואי (.)67.1%
שאלונים
כאמור פיתוח השאלונים למחנכים בוצע במקביל לפיתוח השאלונים למנהלים ובדרכים
דומות ,ולכן לא נחזור על התיאור של דרך הפיתוח .להלן ,פירוט התחומים השונים בשאלוני
המחנכים.
אלימות בין תלמידים
המחנכים התבקשו להתייחס לשורה של  20אירועים אלימים ,המקבילה ברובה לזו שהוצגה
לתלמידים .הם התבקשו לומר ,כמה פעמים תלמיד בכיתה שאותה הם מחנכים היה מעורב באירוע
כזה במהלך החודש האחרון .התשובה לגבי כל אירוע הייתה על-גבי סולם בן  4דרגות ( =0כלל לא =1
פחות מפעם בשבוע;  = 2פעם-פעמיים בשבוע;  =3יותר מפעמיים בשבוע).
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הערכת חומרת הבעיה
פריט זה בודק מהי תפיסת המחנכים את מידת חומרת בעיית האלימות בבית-הספר שלהם.
התשובות לשאלה זו היו על-גבי סולם בן  5דרגות ( =1כלל לא בעיה או בעיה קטנה מאוד ועד =5
בעיה גדולה מאוד).
הערכת מידת הידיעה על מעשי אלימות בכיתה
המחנכים התבקשו להעריך עד כמה הם יודעים על מעשי אלימות המתרחשים בכיתתם.
התשובות היו על הסולם  .1-חושבת שיודעת על כולם ,או כמעט על כולם;  .2חושבת שיודעת על
רובם;  .3חושבת שיודעת רק על חלק מהם.
מניעה של אלימות תלמידים והתמודדות אתה
המחנכים קיבלו סידרה של שאלות ,אשר מטרתה לברר את המידה שבה הם הפעילו
(במהלך שנת הלימודים הנוכחית) צעדי-התערבות שונים למניעת אלימות בכיתה שלהם (שבעה
פריטים) ,וכמו כן צעדים שנקטו בעקבות אירועים אלימים שנעשו על-ידי תלמידים בכיתתם (12
פריטים) .התשובות לכל אחד מן הפריטים הללו היו על-גבי סולם בן  3דרגות ( =0כלל לא =1 ,פעם
עד פעמיים =2 ,שלוש פעמים ויותר).
בסיום חלק זה נשאלו המחנכים האם לדעתם יש צורך להפעיל תוכנית
חינוכית/רגשית/חברתית או פרויקט בנושא האלימות בכיתתם .התשובות היו על הסולם –  = 1יש
צורך גדול;  = 2יש צורך;  = 3אין צורך ממשי.
ביטחון אישי
בקשנו מהמחנכים להתייחס להתנהגויות אלימות שהופעלה כלפיהם מצד תלמידים (כל
התלמידים ,לא רק תלמידי הכיתה שהם מחנכים) ,בחודש האחרון .הצגנו בפניהם  12התנהגויות
אלימות של תלמידים (בטווח רחב של חומרה ,כגון קללות ,דחיפות ,איומים מילוליים ,איום בסכין,
הערות מיניות ,גנבות והשחתת רכוש) ובקשנו שיציינו לגבי כל אחת מהן אם נפלו לה קורבן בחודש
האחרון.
בהמשך הצגנו שורה של תשע פעולות שנועדו להגנה עצמית ושאלנו האם נקטו כל אחת מהן
בשנה האחרונה .ההתנהגויות היו מגוונות וכללו בין היתר השארת כסף ודברי ערך בבית ,הימנעות
מלהגיע לאירועים בערב או להישאר בבית הספר עד מאוחר ,הישארות בבית כדרך להתגונן ,פניה
למשטרה ועוד.
לסיום חלק זה שאלנו עד כמה הם מודאגים באשר לביטחון האישי שלהם בבית הספר.
הסולם היה –  = 1כלל לא ועד  = 5במידה רבה מאוד.
הכשרה ,הדרכה וצרכים בתחומים אלו
המחנכים נשאלו סדרה של שאלות באשר להכשרה שהם עברו במהלך לימודיהם
ולהשתלמויות בתקופה האחרונה .אם הם עברו השתלמות ,הם התבקשו להעריך אותה על ארבעה
פריטים (למשל ,ההשתלמות הקנתה לי ידע רלבנטי) .הסולם היה של ארבע דרגות (מ = 1 -מאוד לא
מסכים ,ל = 4 -מסכים מאוד) .כמו כן ,הם התבקשו להעריך האם הם זקוקים להשתלמות .הסולם
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היה בן חמש דרגות (מ = 1 -כלל לא ל = 5 -במידה רבה מאוד) .לסיכום הם נשאלו אם הם נתקלים
בקושי בתחום האלימות והאם הם מרגישים שהם מקבלים את הסיוע ,התמיכה וההדרכה שהם
זקוקים להם .הסולם היה –  .1אין לי קשיים ,או אין לי צורך בסיוע;  .2מקבלת סיוע מספק;
 .3מקבלת סיוע מועט;  .4כלל לא מקבלת סיוע.
אקלים בית-הספר בתחום ההתמודדות עם אלימות
המחנכים התבקשו לתאר את אקלים בית-הספר שלהם בהיבטים הרלבנטיים להתמודדות
עם אלימות ( 21פריטים) .בין ההיבטים שנבחנו היו החשיבות שבית הספר מייחס להתמודדות עם
אלימות ,דרכי הפעולה של המורים בבית הספר (למשל התעלמות מאלימות שאינה באחריותם
הישירה) ,הערכת היכולת האישית של המנהל להתמודדות עם אלימות ,הערכת תרומתם הם
להתמודדות עם אלימות ועוד .לגבי כל אחד מן הפריטים היו התשובות על-גבי סולם בן  4דרגות (=1
מאוד לא מסכימה ועד  =4מסכימה מאוד).
השוואה למצב האלימות בשנה שעבר
המחנכים התבקשו להעריך את מצב האלימות בבית הספר בהשוואה לשנה הקודמת
הסולם היה מ = 1 -הרבה יותר אלימות ועד  = 5הרבה פחות אלימות.
פרטי רקע
הצגנו למחנכים שורה של שאלות על הרקע שלהם ,כגון מספר שנות וותק ,תואר אקדמי,
מגדר וכד'.
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ממצאים
פרק א' :ממצאים ברמת התלמיד
א .קורבנות לאלימות מצד תלמידים אחרים (לוחות א ,.1 .א 2 .בנספח ג' ,כל נספח ד')
שאלנו תלמידים באשר לאלימות מצד תלמידים אחרים ,שהופנתה אליהם במהלך החודש
האחרון .בתחום זה בחנו מספר תחומים -אלימות פיזית מתונה (כגון' ,תלמיד תפס ודחף אותך
בכוונה') אלימות פיזית קשה (כגון' ,תלמיד חתך אותך בסכין או במכשיר חד בכוונה') ,אלימות
מילולית (כגון' ,תלמיד קילל אותך') ,אלימות חברתית-עקיפה (כגון' ,תלמיד ריכל עליך') ,קורבנות
לאיום בנשק בבית הספר (כגון' ,תלמיד איים עליך בסכין') ,והטרדה מינית (כגון' ,תלמיד ניסה לנשק
אותך ללא הסכמה').
האלימות השכיחה ביותר שאליה נחשפים התלמידים היא אלימות מילולית – כ80% -
מדווחים שקללו או העליבו אותם לפחות פעם אחת בחודש האחרון .גם אלימות חברתית-עקיפה
שכיחה מאוד – כ 65%-מדווחים שהיו קורבן לסוג אחד לפחות של אלימות זו .לאלימות מתונה
נחשפים כ 58.5% -מהתלמידים ,להטרדה מינית  26.6%מהתלמידים ו 19.4%-מדווחים על אלימות
פיזית חמורה .כמו כן 6.5% ,מהתלמידים מדווחים על חשיפה לאיום בנשק בבית הספר.
תלמידי בתי הספר היסודיים מדווחים על קורבנות גבוהה יותר באופן מובהק מתלמידי
חטיבות הביניים בכל הקשור לאלימות מתונה וקשה .שיעור הקורבנות בקרב תלמידי החטיבות
העליונות הוא הנמוך ביותר בכל האמור לאלימות מתונה ,קשה ,מילולית וחברתית-עקיפה .הפערים
בין חטיבת הביניים לעליונה בכל האמור לאלימות קשה אינם מובהקים ,אך האלימות המתונה
בחטיבות העליונות נמוכה באופן מובהק מזו שבחטיבות הביניים .הפערים הגבוהים יותר בין שלבי
החינוך הם אלו בתחום האלימות הפיזית המתונה ( 69.2%ביסודי 58.2% ,בחטיבות הביניים ו-
 41.9%בחטיבה העליונה) והאלימות הפיזית החמורה ( ,17.3% ,26.4%ו ,11.4%-בהתאמה).
הבנים הם הקורבנות היותר שכיחים ברוב התחומים וההבדלים בינם לבין הבנות
מובהקים .למשל ,שיעור הנחשפים לאלימות פיזית חמורה בקרב הבנים הוא כפול מאשר בקרב
הבנות ( 25.8%לעומת  .)12.5%הפער נמוך יותר בכל האמור לאלימות מילולית ( 83.7%לעומת
 75.8%בקרב הבנות) ,ושיעור הבנות המדווחות על קורבנות לאלימות חברתית-עקיפה גבוה משל
הבנים –  68.1%לעומת  61.4%אצל הבנים .שיעור האלימות הפיזית החמורה בקרב הבנים בבתי
הספר היסודיים הוא  31.6%והוא יורד במידה מתונה בחטיבות הביניים ל 25.3%-ובצורה בולטת
יותר בחטיבות העליונות ל .17.0% -לעומת זאת ,אצל הבנות השיעור יורד בצורה בולטת כבר בין
בית הספר היסודי ( )20.5%לחטיבות הביניים ( )8.8%וממשיך לרדת בחטיבות העליונות (.)5.9%
תלמידים במגזר הלא יהודי מדווחים באופן מובהק על יותר קורבנות פיזית מאשר
תלמידים במגזר היהודי .הפער בולט במיוחד בכל האמור לחשיפה לאלימות חמורה 28.4% -לעומת
 15.7%בקרב התלמידים היהודים .התלמידים במגזר היהודי מדווחים באופן מובהק על יותר
אלימות מילולית –  82.8%לעומת  71.9%במגזר הלא יהודי .בין התלמידים בפיקוח הממלכתי לבין
אלו בממלכתי דתי במגזר היהודי ,אין הבדלים ניכרים בכל האמור לחשיפה לאלימות מצד
עמיתיהם .במגזר הלא יהודי ניתן לראות שהתלמידים הדרוזים נוטים לדווח על פחות קורבנות
מאשר התלמידים האחרים בכל תחומי הקורבנות שנבחנו ,ואילו התלמידים הבדואים מדווחים על
יותר קורבנות בתחום האלימות הפיזית החמורה 37.3% -בקרב הבדואים לעומת  22.7%בקרב
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הדרוזים ו 27.0% -בשאר המגזר הלא יהודי .גם בתחום האיום בנשק 16.7% ,מהתלמידים הבדואים
מדווחים כי נחשפו לאיום בנשק ,לעומת  10.3%ביתר המגזר הלא יהודי ו 8.7%-במגזר הדרוזי
(פערים אלו אינם מובהקים).
לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות השונות בתחום ההטרדה המינית .עם זאת,
בולטת העובדה ,שבעוד שבקרב התלמידים היהודים בפיקוח הממלכתי יש עלייה מסוימת בשיעורי
הדיווח על הטרדה מינית עם העלייה בשלבי החינוך ( 22.7%ביסודי  25.9% ,בחט"ב ו 28.9%
בחטיבה העליונה) ,הרי בשאר הקבוצות יש ירידה עם הגיל .למשל ,בפיקוח הממלכתי דתי ,השיעור
בבית הספר היסודי גבוה יותר מאשר בפיקוח הממלכתי ( ,)30.9%אך יורד ,ל ,22.2% -בחטיבות
הביניים ול 13.4%-בחטיבות העליונות .תמונה דומה של ירידה בשיעורי ההטרדה המינית עם
העלייה בשלבי החינוך נראית גם בקרב הקבוצות השונות במגזר הלא יהודי.
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תרשים :1
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תרשים :3
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תרשים :4
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תרשים :5
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תרשים :6
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השוואה בין השנים
בידנו ממצאים על קורבנות לאלימות במערכת החינוך בתשנ"ט ,תשס"ב ותשס"ה .במסגרת
המחקר אנו משווים בין הממצאים של שלושת השנים .עם זאת ,עקב שיקולים שפורטו בפרק
השיטה ובנספח ב' (כלים ושיטות) ,השוונו בעזרת כלים סטטיסטיים רק את שיעורי הדיווח בשנת
תשנ"ט לאלו שבשנת תשס"ה .במסגרת זו חישבנו האם הפער בין השנים הוא מובהק (עקב המדגם
הגדול בחרנו ברמת מובהקות שמרנית של  .)p< .0005כמו כן ,ביטאנו את גודל הפער במונחים של
'פער יחסי' ,כלומר ,איזה אחוז מהווה הפער בין השנים מהשכיחות בשנת תשנ"ט .לדוגמה ,ירידה
בחמישה אחוזים בשכיחות של תופעה מסוימת מ 10% -בתשנ"ט ל 5% -בתשס"ה ,משמעה ירידה
יחסית של  ;50%ירידה בחמישה אחוזים בשכיחות של תופעה אחרת מ 50% -בתשנ"ט ל45% -
תשס"ה ,משמעה ירידה יחסית של  5%( 10%מתוך .)50%
בהשוואה בין השנים ,ניתן לזהות שחלה ירידה מובהקת אם כי לא גדולה בין תשנ"ט
לתשס"ה בתחום של אלימות מתונה (מ 62.6% -בתשנ"ט ל 56.1% -בתשס"ה ,ירידה יחסית של
 )10.4%ושל אלימות מילולית (מ 82.3% -ל 77.4% -בתשס"ה ,ירידה יחסית של  .)6.0%כמו כן ,ניתן
לראות שהירידה התרחשה בין תשנ"ט לתשס"ב ,ובין תשס"ב לשנה הנוכחית יש יציבות ,ואולי
עלייה קטנה מאוד .בקורבנות לחשיפה לנשק (הכוללת ראיית סכין בבית הספר ,נוסף לאיום בנשק
מצד תלמידים אחרים) חלה ירידה עקבית במרוצת השנים ,שבלטה במיוחד בין תשס"ב לתשס"ה-
בשנת תשנ"ט  41.3%מהתלמידים דיווחו כי נחשפו לנשק לעומת  36.8%בתשס"ב ,ולעומת 27.8%
בתשס"ה (ירידה יחסית משנת תשנ"ט של  .)32.7%-ירידה זו מקורה בירידה בשיעור התלמידים
שראו תלמיד עם סכין בבית הספר (מ 40.1% -בתשנ"ט ל 26.4% -בתשס"ה ,ירידה יחסית של
 .)34.2%לא חלה ירידה מובהקת בכל האמור לאלימות קשה ולהטרדה מינית.
בהשוואה בין השנים לפי שלבי החינוך השונים ,ניתן לראות כי בכל הנוגע לחשיפה לנשק,
הירידה היחסית עם השנים דומה למדי בין בתי הספר היסודיים ,חטיבות הביניים והעליונות (ראו
תרשים .)7
בהשוואה בין תחומי הקורבנות השונים בין השנים בקרב תלמידים מהמגזר היהודי והלא
יהודי ,נראה שהירידות בשיעורי הקורבנות פסחו על המגזר הלא יהודי .למשל ,ניתן לראות כי בכל
הנוגע לחשיפה לנשק ,חלה ירידה עקבית ומובהקת במגזר היהודי בין השנים ( 41.2%בתשנ"ט,
 32.3%בתשס"ב ו 21.8%-בתשס"ה ,ירידה יחסית בין תשנ"ט לתשס"ה –  ,)47.1%לעומת המגזר
הלא-יהודי שמראה מגמה לא עקבית בין השנים ,ולמעשה יש עלייה קטנה ולא מובהקת בשיעור
הנחשפים לנשק במגזר הלא יהודי בין השנים תשנ"ט ותשס"ב (מ 41.7% -בתשנ"ט ל46.2%-
בתשס"ב ול 42.5%-בתשס"ה ,עלייה יחסית בין תשנ"ט לתשס"ה –  .)2.2%ראו תרשים .8
כמו כן ,בולט הממצא כי בכל הנוגע לאלימות מתונה ,הירידה בשכיחותה במגזר היהודי
מקורה בירידה ניכרת בין תשנ"ט לתשס"ב ( 63.8%בתשנ"ט לעומת  54.8%בתשס"ב) וירידה מתונה
מאד ל 53.9%-בתשס"ה (ירידה יחסית של  15.5%בין תשנ"ט לתשס"ה) .לעומת זאת ,במגזר הלא
יהודי ,הייתה יציבות עם עלייה מתונה מאוד (ולא מובהקת) בין השנים ( 58.1%בתשנ"ט58.8% ,
בתשס"ב ,ו 61.5%-בתשס"ה ,עלייה יחסית מתשנ"ט של  .)5.9%ראו תרשים .9
בבחינת ההבדלים בין סוגי החינוך השונים במגזר היהודי במשך השנים נראה שאין
הבדלים ניכרים בין החינוך הממלכתי לממלכתי-דתי באופי השינויים שחלו בהם במהלך השנים.
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תרשים :7
שיעור החשיפה לנשק  -השוואה לפי שנים ושלבי חינוך
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תרשים :9

שיעור האלימות המתונה  -השוואה לפי שנים ומגזר
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יהודי

ב .אלימות צוות כלפי תלמידים (לוחות ב – 1 .ב 2 .בנספח ג' ,כל נספח ד')
במחקר זה בחנו דיווחים של תלמידים לגבי אלימות צוות (מורים ואחרים) שהופנתה
כלפיהם במהלך החודש האחרון .בתחום זה בדקנו קורבנות לאלימות פיזית (כגון' ,תפס ודחף
אותך') ,אלימות רגשית-מילולית (כגון' ,לעג לך ,העליב אותך או השפיל אותך במילים') והטרדה
מינית (כגון' ,העיר לך הערות עם כוונות מיניות').
האלימות השכיחה יותר מצד הצוות היא זו של פגיעה מילולית רגשית ( ,)33.3%אך גם
פגיעה פיזית היא שכיחה ( .)21.5%הטרדה מינית ,שנבדקה רק בחטיבות הביניים והעליונות ,הייתה
פחות שכיחה ( 8.7%בחטיבות הביניים ו 5.9% -בחטיבות העליונות) .באופן כללי יש דמיון ברמות
הדיווח בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים (יסודי 22.7% :פגיעה פיזית ו 33.5%-פגיעה
מילולית רגשית; חטיבת ביניים 23.2% :ו ,34.7%-בהתאמה) וירידה בחטיבות העליונות ( 16.6%ו-
 ,30.6%בהתאמה) ,בעיקר בכל האמור לפגיעה פיזית.
הבנים מדווחים על קורבנות רבה יותר ברמה מובהקת בכל תחומי הקורבנות לאלימות
צוות ,בעיקר בכל האמור בפגיעה פיזית מצד הצוות –  28.7%מהבנים דיווחו שאיש צוות פגע בהם
פיזית בחודש האחרון לעומת  13.9%מהבנות .גם בתחום הקורבנות להטרדה מינית הדיווח שכיח
יותר בקרב הבנים ( 6.4%לעומת  3.0%בקרב הבנות).
התופעה הבולטת ביותר בתחום זה היא שיעורי הפגיעה של הצוות בתלמידים במגזר הלא
יהודי לעומת היהודי (ראו תרשים  .)10לעומת  14.7%מהתלמידים במגזר היהודי ,שדיווחו על
קורבנות לסוג כלשהו של פגיעה פיזית מצד הצוות בחודש האחרון ,הרי בקרב התלמידים במגזר
הלא יהודי הגיע השיעור ל) 38.2% -פער זה הוא מובהק) .בתוך המגזר הלא יהודי שיעורי הקורבנות
לאלימות הפיזית מצד הצוות גבוהים יותר בקרב הבדואים ,אך הפער אינו מובהק ( 43.8%לעומת
 31.9%בקרב הדרוזים ו 37.7% -בקרב שאר התלמידים במגזר הלא יהודי).
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הפער בין המגזרים קיים בכל שלבי החינוך אך בולט במיוחד בבתי הספר היסודיים -לעומת
 11.7%מהתלמידים במגזר היהודי בבתי הספר היסודיים המדווחים על פגיעה פיזית כלשהי מצד
הצוות ,הרי בקרב התלמידים במגזר הלא יהודי בשלב חינוך זה היה שיעור המדווחים גבוה במידה
ניכרת ומובהקת 53.1%( 46.5% -במגזר הבדואי לעומת  45.9%ביתר המגזר הערבי ו 38.1-במגזר
הדרוזי).
בתוך המגזר היהודי יש שיעור דיווחים רב יותר במידה מסוימת בפיקוח הממלכתי-דתי,
בעיקר בבתי הספר היסודיים 18.7% -מהתלמידים בפיקוח הממלכתי-דתי היסודי דיווחו על איש
צוות שפגע בהם פיזית ,לעומת  9.5%בבתי הספר היסודיים הממלכתיים ,פערים אלו מובהקים.
עקב שינויים בשאלונים שהועברו בשנת תשנ"ט בהשוואה לשנים תשס"ב ותשס"ה באשר
לאלימות צוות רגשית ,בחרנו לא להשוות בין תשנ"ט לשנים האחרות .בהשוואות שערכנו בין
תשס"ב לתשס"ה ניתן לראות שיש דמיון רב בין השנים.
תרשים :10
התפלגות הפגיעה הפיזית והמילולית-רגשית מצד הצוות -לפי קבוצות
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ג .אלימות שהתלמיד עצמו ביצע כלפי אחרים (לוחות ג – 1 .ג 2 .בנספח ג' ,כל נספח ד')
בחנו את דיווחי התלמידים על אלימות שהם עצמם ביצעו כלפי אחרים .בתחום זה בדקנו
אלימות של התלמיד כלפי תלמידים אחרים (כגון' ,אתה איימת על תלמיד אחר שתיתן לו מכות'),
אלימות כלפי מורה (כגון' ,נתת דחיפה או מכה למורה') ,והפניה למנהל וזימון הורים עקב מעורבות
באלימות.
הממצאים חושפים כי יותר ממחצית מהתלמידים ( )54.3%דיווחו על אלימות כלפי תלמיד
אחר בחודש האחרון ,כחמישית מהתלמידים ( )20.2%דיווחו על אלימות שהפנו כלפי מורה ,ו-
 10.4%מהתלמידים דיווחו שהופנו למנהל או שהוריהם הוזמנו לבית הספר בחודש האחרון בגלל
מעורבות שלהם באלימות.
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נמצאו הבדלים בין התלמידים בשלבי החינוך השונים בדיווח שלהם על אלימות שביצעו
כלפי תלמיד אחר או כלפי מורה .תלמידי חטיבות הביניים דיווחו על אלימות כזו באופן מובהק
יותר מתלמידי היסודי והחטיבות העליונות ( 57.6%לעומת  52.1%ביסודי ו 52.4% -בחטיבה
העליונה) .הבדל משמעותי אף יותר נמצא בין תלמידי חטיבות הביניים לתלמידי בתי הספר
היסודיים בכל האמור לדיווח על הפניה למנהל ועל זימון הורים עקב מעורבות באלימות ,כאשר
תלמידי חטיבות הביניים דיווחו על השיעורים הגבוהים ביותר בהשוואה לתלמידי החטיבות
העליונות והיסודי ( 15.5%לעומת .)5.0%
בנים מדווחים באופן מובהק יותר מבנות על אלימות שביצעו כלפי תלמידים אחרים
( 65.5%לעומת  42.9%בקרב הבנות) ,אלימות כלפי מורה ( 27.1%לעומת  13%בקרב הבנות) והפניה
למנהל וזימון הורים עקב מעורבות באלימות ( 16.9%לעומת  3.7%בקרב הבנות).
תלמידים במגזר היהודי מדווחים באופן מובהק יותר מתלמידים במגזר הלא יהודי על
אלימות שביצעו כלפי תלמידים אחרים ( 57.0%לעומת  47.4%בקרב תלמידים מהמגזר הלא יהודי).
הפער בולט במיוחד בדיווחים של תלמידי חטיבות הביניים על אלימות שהפעילו כלפי תלמידים
אחרים ( 62.2%במגזר היהודי לעומת  46.3%במגזר הלא יהודי) .מגמה הפוכה לזו נמצאה בדיווח
התלמידים על אלימות שהפעילו כלפי מורה ועל הפניה למנהל וזימון הורים  -תלמידים לא יהודיים
דיווחו על יותר אלימות כלפי מורים והופנו למנהל יותר מתלמידים יהודים (אם כי הפער אינו
מובהק) .הפער הבולט בין שני המגזרים נמצא בדיווחים של תלמידי בתי הספר היסודיים ,כאשר
 29.7%מהתלמידים במגזר הלא יהודי דיווחו על אלימות שביצעו כלפי מורה ו 11.0% -דיווחו על
הפניה למנהל או זימון הורים עקב מעורבות באלימות ,לעומת  18.0%מהתלמידים היהודים
שדיווחו על אלימות שביצעו כלפי מורה ו 2.3%-בלבד שדיווחו על הפניה למנהל עקב אלימות .בתוך
המגזר הלא יהודי בולט במיוחד השיעור הגבוה של תלמידי בתי הספר הבדואים שדיווחו על אלימות
כלפי מורים 39.8% -במגזר הבדואי 22.1% ,במגזר הדרוזי ו 28.0% -בקרב שאר התלמידים במגזר
הלא יהודי.
בהשוואה בקרב התלמידים בתוך המגזר היהודי נמצא שתלמידי בתי הספר הממלכתיים
דתיים מדווחים באופן מובהק על פחות אלימות שהפנו כלפי עמיתיהם –  52.4%לעומת 58.4%
בבתי הספר הממלכתיים .לעומת זאת ,בולט הפער בין תלמידי החינוך הממלכתי והממלכתי דתי
בבתי הספר היסודיים בדיווחם על אלימות שביצעו כלפי מורה .תלמידים בחינוך הממלכתי-דתי
היסודי דיווחו על יותר אלימות כלפי מורה מאשר תלמידים בחינוך הממלכתי ( 25.6%לעומת
 ,15.6%בהתאמה).
בהשוואה בין השנים (תרשים  )11נראה כי בין שנת תשס"ב לתשס"ה (בדיקה זו לא נעשתה
בתשנ"ט) כמעט ולא חל שינוי בשיעורי האלימות של תלמידים כלפי תלמידים אחרים (31.4%
בתשס"ב ו 31.9%-בתשס"ה) וכי חלה עלייה מתונה באלימות כלפי מורים ( 13.3%בתשס"ב לעומת
 16.7%בתשס"ה) .נמצא שהמקור לעלייה זו הוא בעלייה ניכרת בדיווחים של תלמידי בתי ספר
יסודיים על אלימות שהפנו כלפי מורים ( 9.5%בתשס"ב לעומת  19.0%בתשס"ה) .בבדיקה נוספת
נמצא שהעלייה היא בקללות ובאיומים ,אך לא בפגיעה פיזית .במגזר הלא יהודי  -הייתה עלייה
ניכרת בקללות כלפי מורים ( 20.3%בתשס"ה לעומת  8.8%בתשס"ב) ,ובמגזר היהודי הייתה עלייה
גדולה מ 0.9% -בתשס"ב ל 5.9% -מהתלמידים היהודים בבתי הספר היסודיים שדיווחו שבמהלך
החודש האחרון איימו על מורה שיפגעו בו.
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תרשים :11
השוואה בין השנים בהתפלגות אלימות כלפי מורים  -לפי שלבי חינוך
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תרשים : 12
השוואה בין השנים בהתפלגות איומים וקללות כלפי מורים בבתי ספר יסודיים  -לפי מגזר
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ד .הטרדה ,הצקה או בריונות (( )Bullyingלוחות ד – 1 .ד 4 .בנספח ג' ,כל נספח ד').
בסקר זה הצגנו בפני תלמידי חטיבות הביניים והעליונות שאלות על קורבנות לבריונות,
הטרדה והצקה מצד תלמידים אחרים .השאלה הוצגה בדרך הדומה למחקרים אחרים על ,bullying
כולל בסקרים שנערכו בישראל על ידי הראל ועמיתיו (הראל ,קני ורהב ;1997 ,הראל ,אלנבוגן-
פרנקוביץ ,מולכו ,אבו-עסבה וחביב .)2002 ,אנו בחנו את הסוגיה משתי זוויות – מה הייתה
השכיחות שבה היה התלמיד קורבן להתנהגויות אלו וגם עד כמה הוא עצמו הטריד אחרים ,הציק
להם והתנהג אליהם בבריונות במהלך שנת הלימודים כולה .יש לציין כי הסוגיה לא נבחנה בקרב
תלמידי בתי הספר היסודיים.
קורבנות לבריונות:
בסך הכל דיווחו  59.3%מהתלמידים על כך שלא היו קורבן להתנהגויות אלו כלל בשנת
הלימודים 26.0% ,אמרו שהיו קורבן פעם אחת או פעמיים ,ו 14.7% -אמרו שהיו קורבנות לבריונות
יותר מפעם-פעמיים במהלך שנת הלימודים (תרשים .)13
שיעור גבוה יותר של תלמידים בחטיבות הביניים דיווחו על היותם קורבנות לבריונות
בהשוואה לתלמידי החטיבות העליונות ,אך פער זה אינו מובהק ( 17.9%דיווחו על יותר מפעם-
פעמיים לעומת  9.8%מתלמידי החטיבות העליונות).
בנות מדווחות באופן מובהק על פחות קורבנות להתנהגות זו מאשר בנים .כך67.5% ,
מהבנות דיווחו שלא היו קורבן אף פעם לבריונות מצד תלמידים אחרים ,לעומת  50.9%בקרב
הבנים.
בקרב תלמידים לא-יהודים יש שיעור גבוה מעט יותר של תלמידים שלא היו קורבן
להתנהגויות אלו אף לא פעם אחת ( 58.0%בקרב תלמידים במגזר היהודי לעומת  62.8%במגזר הלא
יהודי) .הבדל משמעותי יותר נמצא בקרב תלמידי חטיבות הביניים ( 61.2%במגזר הלא יהודי
לעומת  51.5%בקרב התלמידים היהודים) .עם זאת ,שיעור התלמידים המדווחים על שכיחות גבוהה
יותר של קורבנות הוא מעט גבוה יותר בקרב התלמידים הלא-יהודים .פער זה בולט יותר בקרב
תלמידי החטיבות העליונות –  13.7%מהתלמידים במגזר הלא יהודי מדווחים על קורבנות
להטרדה ,הצקה או בריונות יותר מפעם-פעמיים לעומת  8.6%בקרב התלמידים היהודים .פערים
אלו אינם מובהקים.
בתוך המגזר היהודי ,תלמידי בתי הספר הממלכתיים דתיים מדווחים על פחות קורבנות
מאשר תלמידי בתי הספר הממלכתיים –  62.8%מתוכם לא היו קורבנות אף פעם (לעומת 56.7%
מתלמידי הממלכתי) ,ו 23.7% -דיווחו על קורבנות של פעם-פעמיים בשנת הלימודים בהשוואה ל–
 29%מתלמידי בתי הספר הממלכתיים .גם פערים אלו אינם מובהקים
הפעלת בריונות כלפי אחרים:
בסך הכל דיווחו  66.8%מהתלמידים שלא הטרידו ,הציקו או התנהגות בבריונות כלל בשנת
הלימודים 22.7% ,דיווחו שעשו זאת פעם אחת או פעמיים ,ו 10.4% -דיווחו שהפעילו בריונות
לעתים תכופות יותר (תרשים  .)14באופן כללי היו הדפוסים של דיווחים דומים לאלו אשר התייחסו
לקורבנות לבריונות .למשל ,בנות מדווחות על הפעלת בריונות פחות מאשר בנים 78.5% :מהבנות
אמרו שלא עשו זאת כלל (לעומת  54.8%בקרב הבנים) 16.5% ,דיווחו על פעם או פעמיים (לעומת
 29.2%מהבנים) ו 5.0%-בלבד דיווחו כי הפעילו התנהגויות כאלו לעתים יותר תכופות (לעומת
 15.9%מהבנים).
בהשוואה בין השנים לא נמצאו הבדלים משמעותיים.
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תרשים 13

התפלגות קורבנות לבריונות ,הטרדה והצקה לפי קבוצות (יותר מפעמיים בשנת הלימודים)
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תרשים 14
התפלגות ההפעלה של בריונות ,הטרדה והצקה כלפי אחרים לפי קבוצות
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ה .הבאת כלי נשק לבית הספר (לוחות ה – 1 .ה 2 .בנספח ג' ,כל נספח ד')
תלמידי חטיבות הביניים והעליונות נשאלו לגבי הבאת נשק חם וקר לבית הספר במהלך
החודש האחרון .מהממצאים עולה ,שהבאת נשק קר לבית הספר שכיחה יותר מהבאת נשק חם -
 3.7%לעומת  1.5%מהתלמידים שדיווחו על הבאת נשק חם .שיעורים גבוהים יותר מהבנים מביאים
נשק חם ( 2.7%לעומת  0.2%בקרב הבנות) ,יותר נשק קר ( 6.4%לעומת  )0.9%ויותר נשק אחר
( 2.8%לעומת  0.2%בקרב הבנות) .תלמידים במגזר הלא יהודי מדווחים יותר על הבאת נשק מכל
סוג ,כאשר הפער בולט יותר בדיווחים על הבאת נשק קר –  6.5%לעומת  2.6%מהתלמידים במגזר
היהודי .בתוך המגזר הלא יהודי ,השכיחות של הבאת נשק בקרב התלמידים הבדואיים היא גבוהה
מזו שבקרב תלמידים דרוזים ותלמידים ערביים אחרים .הפערים בולטים במיוחד בדיווחים על
הבאת נשק חם לבית הספר –  5.2%לעומת  1.5%בקרב תלמידים הדרוזים ,ו 2.3% -בקרב שאר
התלמידים במגזר הלא יהודי (תרשים .)15
בהשוואה בין השנים נראה כי חלה עלייה קלה בין תשנ"ט לתשס"ב ולאחר מכן ירידה בין
תשס"ב לתשס"ה בשיעור מביאי הנשק לבית הספר .הירידה בין תשנ"ט לתשס"ה בתחום זה היא
מובהקת .זאת ,גם לגבי הבאת נשק חם ( 2.7%בתשנ"ט 4.7% ,בתשס"ב ו 1.5%-בתשס"ה) וגם לגבי
הבאת נשק קר ( 7.8% ,5.7%ו ,3.7%-בהתאמה) .הירידה בהבאת נשק קר בלטה בשני המגזרים –
ירידה מ 4.8% -בתשס"ב ל 2.6% -בתשס"ה במגזר היהודי לעומת ירידה מ 9.2% -ל 6.5% -במגזר
הלא יהודי.
תרשים : 15
הבאת נשק חם וקר לבית הספר  -לפי קבוצות
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ו .היעדרות מלימודים בגלל פחד מאלימות (לוחות ו – 1 .ו 2 .בנספח ג' ,כל נספח ד')
אחת התוצאות המיידיות של חשיפה להתנהגות אלימה היא פחד וניסיון להימנע
מסיטואציות מסוכנות .בתחום של אלימות במערכת החינוך יש עניין מיוחד בהיעדרות מבית הספר
עקב חשש מאלימות .שאלנו את התלמידים ,כמה פעמים בחודש האחרון הם לא באו לבית הספר כי
פחדו שמישהו יפגע בהם בבית הספר או בדרך אליו.
ניתן לראות כי ,רוב רובם של התלמידים ( )93.4%דיווחו כי לא נעדרו עקב פחד אף לא פעם
אחת .עם זאת 3.6% ,אמרו שזה קרה להם פעם אחת ,ו –  3.0%נוספים דיווחו שזה קרה להם יותר
מפעם אחת במרוצת החודש האחרון.
בנים מדווחים יותר מבנות על היעדרות עקב פחד 7.6% ,מהבנים דיווחו שנעדרו לפחות פעם
אחת לעומת  5.5%מהבנות .הפערים בין תלמידים לתלמידות מזעריים בבתי הספר היסודיים
ובולטים יותר בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות .למשל 8.4% ,מהבנים בחטיבות הביניים
דיווחו על היעדרות לפחות פעם אחת במהלך החודש האחרון עקב פחד לעומת  4.5%מהבנות.
התלמידים הבדואים בולטים בשיעור היעדרויות עקב פחד של  12.5%לעומת  6.0%בקרב
היהודים 6.4% ,בקרב תלמידים דרוזים ו 7.1% -בקרב שאר התלמידים במגזר הלא יהודי.
בהשוואה בין השנים ,אין מגמה עקבית בממצאים .נמצא כי בין תשנ"ט ( )9.6%לתשס"ב
( )5.1%חלה ירידה בשיעורי הדיווח על היעדרות עקב פחד ,אך בין תשס"ב לתשס"ה ( )6.5%חלה
עלייה בדיווח על היעדרות עקב פחד ,אם כי מתונה מאד .בקרב התלמידים הלא יהודיים הדפוס היה
קצת שונה  -בין תשנ"ט ( )13.7%לתשס"ב ( )5.1%ניתן למצוא ירידה ניכרת בשיעורי הדיווח לעומת
תשס"ה ( ,)8.0%היכן שדווחה עלייה קלה לעומת שנת תשס"ב .רק במגזר הלא-יהודי הירידה
בשיעורי הדיווח על היעדרות מלימודים בגלל פחד מאלימות בין השנים תשנ"ט לתשס"ב הייתה
מובהקת.
ז .הערכת החומרה של בעיית האלימות בבית הספר (לוחות ז – 1 .ז 2 .בנספח ג' ,כל נספח ד')
שאלנו את התלמידים מהי ההערכה שלהם את מידת חומרת בעיית האלימות בבית ספרם
על גבי סולם בן  5דרגות ( =1לא בעיה  =2בעיה קטנה  =3בעיה בינונית  =4בעיה גדולה  =5בעיה
גדולה מאוד) 29% .מהתלמידים חושבים שבעיית האלימות בבית ספרם היא בעיה גדולה או גדולה
מאוד ,כרבע נוספים ( )26.2%חושבים שהאלימות היא בעיה בינונית בחומרתה וכ 45%-חושבים
שבעיית האלימות בבית ספרם היא קטנה או קטנה מאד.
מהלוחות ומתרשים  16ניתן ללמוד שלא נמצאו הבדלים משמעותיים בין הבנים לבנות
בהערכת חומרת בעיית האלימות בבית ספרם.
הרבה יותר תלמידים במגזר הלא יהודי מעריכים את בעיית האלימות בבית ספרם כבעיה
גדולה או גדולה מאוד לעומת תלמידים במגזר היהודי ( 42.7%לעומת  23.5%מהתלמידים
היהודים) .פער זה הוא מובהק והוא גבוה במיוחד בחטיבות העליונות שבהן  42.8%מהתלמידים
הלא יהודים ראו את הבעיה כגדולה לעומת  12.2%במגזר היהודי.
תלמידים בבתי הספר הממלכתיים מעריכים את בעיית האלימות כחמורה יותר בהשוואה
לתלמידים בבתי הספר הממלכתיים דתיים ,אך פער זה אינו מובהק .פערים בולטים נמצאו
בדיווחים של התלמידים בחטיבות הביניים –  32.6%מהתלמידים בחינוך הממלכתי ,לעומת 18.2%
מהתלמידים בחינוך הממלכתי דתי ,העריכו את חומרת הבעיה כבינונית ,ועוד  30.9%מתלמידי
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החינוך הממלכתי לעומת  14.4%מתלמיד החינוך הממלכתי דתי העריכו את הבעיה כגדולה או
גדולה מאוד.
בהשוואה בין התלמידים בתוך המגזר הלא יהודי נמצא שתלמידים ערבים שאינם בחינוך
הבדואי והדרוזי מדווחים שהבעיה היא גדולה או גדולה מאוד יותר מתלמידים בבתי ספר בדואים
ודרוזים הן בבתי הספר היסודיים ( ,41.9%לעומת  ,35.0%ולעומת  ,33.2%בהתאמה ) והן בחטיבות
הביניים ( ,47.0%לעומת  ,44.9%ולעומת  ,39.3%בהתאמה) .לעומת זאת ,בחטיבות העליונות הבעיה
נתפסת כחמורה יותר (אם כי לא באופן מובהק) על ידי התלמידים הבדואים ( ,51.3%לעומת 35.6%
בקרב תלמידים דרוזים ,ו 42.0% -בקרב שאר התלמידים במגזר הלא יהודי).
בהשוואה בין השנים ,קיימת ירידה בין שנת תשנ"ט ( )32.6%לשנת תשס"ב ()25.1%
בהערכת בעיית האלימות כבעיה חמורה או חמורה מאד ושוב קיימת עלייה ,קלה אמנם ,בשנת
תשס"ה ( .)29.0%בהשוואה בין תשנ"ט לתשס"ה נמצא שהירידה בהערכת חומרת הבעיה היא
מובהקת רק עבור התלמידים בפיקוח הממלכתי במגזר היהודי.
בהשוואה בין המגזרים לאורך השנים ,נראה כי במגזר הלא יהודי חלה עלייה מתונה ,אך
עקבית ,בשיעור התלמידים המדווחים על בעיית האלימות בבית ספרם כבעיה חמורה או חמורה
מאד ( 37.3%בתשנ"ט 38.8% ,בתשס"ב ו 42.7%-בתשס"ה) .בקרב התלמידים היהודים נמצאה
בהקשר זה מגמה לא אחידה –  31.2%דיווחו על הבעיה כגדולה או גדולה מאוד בשנת תשנ"ט
לעומת  18.7%בתשס"ב ו 23.5% -בתשס"ה.
כמו כן ,בקרב תלמידים מהחינוך הממלכתי דתי נמצאה מגמה של עלייה מתונה בין השנים
( 15.4%בשנת תשנ"ט 17.1% ,בתשס"ב ו 19.6%-בתשס"ה) לעומת החינוך הממלכתי ,שהראה מגמה
לא אחידה ( 19.2% ,31.8%ו ,24.6%-בהתאמה).
תרשים :16
שיעור התלמידים המעריכים את בעיית האלימות בביה"ס כגדולה וגדולה מאוד  -לפי
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ח .הערכת התלמידים את רמת האלימות בהשוואה לשנה הקודמת (לוחות ח – 1 .ח 2 .בנספח ג',
כל נספח ד')
ביקשנו מהתלמידים להעריך את השינויים ברמת האלימות בבית הספר בהשוואה לשנה
הקודמת – האם חלה עלייה ,ירידה ,או שהמצב יציב .השתמשנו בסולם –  = 1בשנה הנוכחית יש
הרבה יותר אלימות = 2 ,יש יותר אלימות = 3 ,רמת האלימות דומה לזאת בשנה שעברה = 4 ,יש
פחות אלימות השנה ,ו – = 5יש הרבה פחות אלימות בשנה הנוכחית תרשים .)17
באופן כללי ,יש הרבה יותר תלמידים שמרגישים שהשנה יש פחות אלימות ( )46.2%מאשר
תלמידים החושבים שיש יותר אלימות (.)26.3%
יותר תלמידים בחטיבות הביניים מעריכים שהשנה יש יותר אלימות מאשר בשנה שעברה
בהשוואה לתלמידים ביסודי ובחטיבות העליונות ( 22.45 ,34.2%ו ,19.9% -בהתאמה) .יותר בנים
מדווחים על כך שהשנה יש יותר אלימות מהשנה שעברה מאשר בנות .יותר תלמידים בבתי הספר
במגזר הלא יהודי מעריכים שהשנה יש יותר אלימות בהשוואה לשנה שעברה –  34.9%לעומת
 22.9%במגזר היהודי .תלמידים דרוזים מדווחים יותר משאר התלמידים במגזר הלא יהודי על
ירידה ברמת האלימות השנה בהשוואה לשנה שעברה ( ,52.5%לעומת  47.4%במגזר הבדואי ו-
 45.7%בקרב שאר התלמידים במגזר הלא יהודי).
בהשוואה בין השנים ,נמצא כי ישנם שיעורים דומים של תלמידים שחשים כי השנה יש
פחות אלימות בהשוואה עם השנה שעברה ( 45.6%בתשס"ב ו 46.2%-בתשס"ה).
תרשים :17
השוואה של רמת האלימות בביה"ס בהשוואה לשנה הקודמת

פחות אלימות
46.2%

יותר אלימות
26.3%
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ט .הערכת הטיפול של המנהל בנושא האלימות (לוחות ט – 1 .ט 2 .בנספח ג' ,כל נספח ד')
ביקשנו מהתלמידים להעריך את דרך הטיפול של המנהל בנושא האלימות .הסולם היה – 1
= בצורה טובה מאוד = 2 ,בצורה טובה = 3 ,בצורה לא טובה ו = 4-בצורה מאוד לא טובה .כמו כן,
התלמידים יכלו לציין שאינם יודעים כיצד המנהל מטפל באלימות (לכן שיעור המעריכים באופן
חיובי יחד עם שיעור המעריכים באופן שלילי אינו מסתכם במאה אחוז).
שיעור התלמידים שהעריך שהמנהל מטפל בצורה לא טובה ,או מאוד לא טובה היה –
 .20.5%בהשוואה בין הקבוצות השונות מצאנו מספר הבדלים .יש נטייה מסוימת להערכה פחות
חיובית עם העלייה בגיל – לעומת  64.4%מתלמידי בתי הספר היסודיים המעריכים את הטיפול
בצורה חיובית ,ירד השיעור באופן מובהק בחטיבות הביניים ל –  52.3%ול 49.4% -בחטיבות
העליונות .הבנים נטו להעריך את התפקוד של המנהל בצורה פחות חיובית מהבנות –  24.5%העריכו
אותו כתפקוד לא טוב או מאוד לא טוב לעומת  16.7%מהבנות .לא היו הבדלים ניכרים בין המגזר
היהודי ללא-יהודי .עם זאת ,הבדל בולט בין המגזרים נמצא בדיווחים של תלמידים בבית הספר
היסודי על טיפול טוב של המנהל  68.2%( -בקרב תלמידים במגזר היהודי לעומת רק  56.0%בקרב
תלמידים במגזר הלא יהודי) .מגמה דומה נמצאה בהשוואה בין התלמידים בחינוך הממלכתי
והממלכתי דתי .ההבדל הבולט שנמצא היה בדיווחים של תלמידי בתי הספר היסודיים בחינוך
הממלכתי המעריכים את הטיפול בצורה חיובית  70.2% -לעומת  61.7%בחינוך הממלכתי דתי.
בתוך המגזר הלא-יהודי בולטות ההערכות הנמוכות של תלמידים בדואים – 47.4%
חושבים שהמנהל מטפל באלימות בצורה טובה או טובה מאוד בהשוואה ל –  60.5%במגזר הדרוזי
ו 52.4% -בקרב שאר התלמידים במגזר הלא-יהודי .ראו תרשים .15
בהשוואה בין השנים נראה שלא חלו שינויים ניכרים -הממצאים מצביעים על עלייה קלה
מתשנ"ט (שבה העריכו את תפקוד המנהל כטוב או טוב מאוד  71.2%מהתלמידים) לתשס"ב
( )76.5%וירידה קלה בתשס"ה ( .)73.2%דפוס זה דומה בין הקבוצות השונות.
י .הערכת הטיפול של המחנכת בנושא האלימות (לוחות י – 1 .י 2 .בנספח ג' ,כל נספח ד')
ביקשנו מהתלמידים להעריך את דרך הטיפול של המחנכת שלהם בנושא האלימות .הסולם
היה דומה לזה שהתייחס למנהל .באופן כללי היו הערכות התלמידים את המחנכת חיוביות יותר
מהערכותיהם את הטיפול של המנהל – רק  17.7%חשבו שהיא מטפלת בצורה לא טובה או מאוד
לא טובה.
הדפוסים של ההבדלים בין הקבוצות השונות הם דומים למדי לאלו המתייחסים לטיפול
המנהל באלימות .יש ירידה מובהקת בהערכה עם העלייה בגיל –  81.8%מתלמידי בתי הספר
היסודיים מעריכים את הטיפול בצורה חיובית ,לעומת שיעור נמוך יותר בחטיבות הביניים ( )66.8%
ושיעור נמוך אף יותר בחטיבות העליונות ( .)61.1%ההערכות הן מעט חיוביות יותר בקרב הבנות
( 72.5%מעריכות את דרך טיפול המחנכת באלימות כטיפול טוב או טוב מאוד לעומת  69.9%בקרב
הבנים) .לא היו הבדלים ניכרים בין המגזר היהודי ללא-יהודי; ההבדל הבולט שנמצא היה בדיווחים
של תלמידים יהודים בבתי הספר היסודיים על טיפול חיובי יותר של המחנכת בהשוואה לתלמידים
בבתי הספר היסודיים במגזר הלא יהודי ( 68.2%לעומת  ,56.0%בהתאמה) .בחינוך הממלכתי יותר
תלמידים בבתי הספר היסודיים העריכו את הטיפול של המחנכת כחיובי ( )70.2%לעומת תלמידי
החינוך הממלכתי דתי ( .)61.7%ההערכות של התלמידים הבדואים את הטיפול של המחנכת שלהם
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באלימות הוא השלילי ביותר –  18.9%חושבים שהוא לא טוב או מאוד לא טוב לעומת 10.5%
במגזר הדרוזי ו 15.0% -בקרב שאר התלמידים במגזר הלא-יהודי .ראו תרשים .18
לא נמצאו הבדלים ניכרים בהערכת תפקוד המחנכת בין השנים תשס"ב ותשס"ה שבהם
נבדקה סוגיה זו.
תרשים :18
הערכת תפקוד המנהל והמחנך כטוב או טוב מאוד  -לפי קבוצות
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יא .תגובות מורים ותלמידים לאירוע אלים (לוחות יא – 1 .יא)2 .
בחלק זה שאלנו את התלמידים מה קורה בבית הספר שלהם בדרך כלל כשתלמידים
מתחילים מכות ברצינות ("לא בצחוק") בחצר .הסולם היה  =1בדרך כלל נכון =2 ,קצת נכון וקצת
לא נכון ,ו =3-בדרך כלל לא נכון .התלמידים נשאלו בנפרד על תגובות המורים ועל תגובות
התלמידים האחרים שרואים את המכות.
אנו חילקנו את ההיגדים השונים באשר להתנהגויות תלמידים והתנהגויות מורים לאלו
המצביעים על תגובות רצויות ונאותות ולאלו המצביעים על תגובות לא רצויות ,שאינן נאותות למי
שרוצה להפחית אלימות .למשל ,התנהגויות רצויות של מורים הן – 'מנסים להשלים בין הילדים
שרבים'' ,מדברים עם כל הכיתה על המקרה' .לעומת זאת ,תגובות לא רצויות של מורים ' -עושים
את עצמם שלא רואים'' ,נותנים לילד שמרביץ סטירה או צביטה' .דוגמאות לתגובות לא רצויות של
תלמידים – 'עומדים מסביב ומעודדים את הילדים שרבים'' ,משתתפים גם הם במכות' ,ולתגובות
רצויות של תלמידים ' -מנסים להפריד'' ,קוראים למנהל' .חלוקה זו נעשתה על פי תוכן ההיגדים
ועל סמך ניתוח גורמים שהבחין בצורה דומה בין גורם של תגובות רצויות וגורם של תגובות לא
רצויות .בהמשך יצרנו מדד המשקף את המידה שבה תלמיד הצביע על ההיגדים ,בכל אחת משתי
קבוצות ההיגדים ,כ'-בדרך כלל נכון' .יש לציין שתלמיד יכול היה לדווח הן על התנהגויות רצויות
והן על התנהגויות לא רצויות בבית ספרו ,הן מצד המורים והן מצד התלמידים .מהממצאים עולה,
שקרוב למחצית ( )48.2%מהתלמידים מציינים שהמורים מגיבים בצורה רצויה בעת התרחשות
אירוע אלים בחצר בית הספר לעומת  ,22.1%שציינו שהמורים מגיבים בצורה לא רצויה (לוח יא.)1 .
סקר אלימות תשס"ה
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קצת יותר מרבע ( )29.0%מהתלמידים מציינים שהתלמידים מגיבים בצורה רצויה לאירוע אלים
ושיעור דומה דיווחו על תגובה לא רצויה של התלמידים לאירוע אלים (.)26.3%
בהשוואה בין התלמידים בשלבי החינוך השונים ,עולה שיותר תלמידים בבתי הספר
היסודיים מציינים שהמורים מגיבים בצורה רצויה לאירוע אלים בהשוואה לתלמידי החטיבות
( ,53.4%לעומת  45.2%בחטיבות הביניים ,ו 43.7% -בחטיבות העליונות) .פערים בולטים יותר
נמצאו בדיווח על תגובות התלמידים בעת אירוע אלים .יותר תלמידים בבתי הספר היסודיים
מדווחים על תגובות רצויות של התלמידים לאירוע אלים ( ,53.4%לעומת  45.2%בחטיבות הביניים,
ו 43.7% -בחטיבות העליונות) .נמצא גם שיותר תלמידים בחטיבות הביניים מדווחים על תגובות לא
רצויות של התלמידים ( ,30.0%לעומת  23.2%ביסודי ,ו 25.8% -בחטיבות העליונות) .בנים מדווחים
יותר מהבנות על תגובות לא רצויות של המורים ( 25.8%לעומת  18.0%מהבנות) ושל התלמידים
( 30.3%לעומת  22.0%מהבנות) .
בהשוואה בין המגזר היהודי ללא יהודי נמצאה מגמה מעניינת .יותר תלמידים במגזר הלא
יהודי מדווחים על תגובה רצויה של המורים והתלמידים לאירוע אלים – למשל37.2% ,
מהתלמידים במגזר הלא יהודי דיווחו שתגובות התלמידים לאירוע אלים הן רצויות ,לעומת 25.6%
במגזר היהודי .יחד עם זאת ,התלמידים במגזר הלא יהודי מדווחים יותר גם על תגובות לא רצויות
לאירוע אלים הן של המורים והן של התלמידים .למשל 27.5% ,מהתלמידים במגזר הלא יהודי
מדווחים שתגובת המורים לאירוע אלים היא שלילית ,לעומת  19.9%במגזר היהודי.
בהשוואה בין בתי ספר בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי (בלוח יא )2 .עולה שבעוד שבבתי
הספר היסודיים יש נטייה של התלמידים בפיקוח הממלכתי דתי לדווח על יותר התנהגויות לא
רצויות ופחות על התנהגויות רצויות בהשוואה לתלמידי הפיקוח הממלכתי ,הרי המגמה מתהפכת
בחטיבות הביניים והעליונות .למשל ,קצת יותר תלמידים בבתי הספר היסודיים בפיקוח הממלכתי
דתי מדווחים על תגובות לא רצויות של המורים ( 22.0%לעומת  17.0%בממלכתי) ועל תגובות לא
רצויות של התלמידים ( 22.8%לעומת  18.1%בחינוך הממלכתי) .לעומת זאת ,בקרב תלמידי
חטיבות הביניים והעליונות ,יותר תלמידים בחינוך הממלכתי דתי דיווחו על תגובות רצויות של
התלמידים .למשל ,בחטיבות העליונות 23.1% ,מהתלמידים בחינוך הממלכתי דתי לעומת 15.0%
בחינוך הממלכתי,דיווחו על תגובות רצויות של מורים .כמו כן ,בחטיבות הביניים והעליונות יותר
תלמידים בפיקוח הממלכתי דיווחו על תגובות לא רצויות של תלמידים – למשל ,בחטיבות
העליונות 27.6% -לעומת  19.9%בפיקוח הממלכתי דתי.
בהשוואה בין התלמידים במגזר הלא יהודי נמצא שיותר תלמידים דרוזים מדווחים על
תגובות רצויות של המורים לאירוע אלים ( 54.8%לעומת  49.5%בקרב תלמידים בדואים ,ו50.4% -
בקרב שאר התלמידים במגזר הלא יהודי) .לעומת זאת ,יותר תלמידים בדואים מדווחים על תגובות
לא רצויות של המורים לאירועים אלימים ( 33.8%לעומת  23.6%בקרב תלמידים דרוזים ,ו26.5% -
בקרב שאר התלמידים במגזר הלא יהודי) .בקשר לתגובות התלמידים לאירועים אלימים נמצאה
מגמה מעניינת --תלמידים בדואים מדווחים מעט יותר מאחרים על תגובות רצויות של התלמידים
( 41.9%לעומת  39.0%בקרב תלמידים דרוזים ,ו 35.9% -בקרב שאר התלמידים במגזר הלא יהודי),
אך במקביל גם על יותר תגובות לא רצויות ( 34.8%לעומת  26.5%בקרב תלמידים דרוזים ,ו28.9% -
בקרב שאר התלמידים במגזר הלא יהודי) .ראו תרשימים  19ו.20 -
נושא זה לא נבדק בשנים קודמות.
תרשים :19
סקר אלימות תשס"ה
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תגובות מורים לאירועי אלימות  -לפי קבוצות
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תרשים :20
תגובות תלמידים לאירועי אלימות  -לפי קבוצות
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יב .היבטים של אקלים בית הספר (לוחות יב – 1 .יב 2 .בנספח ג' ,כל נספח ד')
הצגנו בפני התלמידים מספר היגדים המתייחסים להיבטים שונים של האקלים הבית
ספרי :תחושות של חוסר ביטחון ,אווירה אלימה בבית הספר ,תמיכת מורים בתלמידים ,מדיניות
יעילה והתמודדות טובה עם אלימות ,שיתוף תלמידים ותחושת שייכות של התלמיד לבית הספר.
ביקשנו מהתלמידים שיציינו את מידת ההסכמה עם היגדים אלו .הסולם היה  = 1מאוד לא מסכים,
 = 2לא מסכים = 3 ,מסכים ,ו = 4-מאוד מסכים .תלמידי בתי הספר היסודיים לא נשאלו לגבי
אווירה אלימה ושיתוף תלמידים בקבלת החלטות.
באופן כללי ,יותר מרבע מהתלמידים ( )27.2%חשים חוסר ביטחון בבית הספר ,קרוב
למחצית מהתלמידים ( )47.6%מדווחים שבבית ספרם ישנה אווירה אלימה ,כ 30% -מהתלמידים
חושבים שבבית ספרם ההתמודדות עם אלימות אינה טובה .באשר ליחס המורים לתלמידים נמצא
ש 66.1% -מסכימים שהמורים בבית ספרם תומכים בתלמידים ו -כמחצית מהתלמידים מסכימים
שמשתפים אותם בקבלת החלטות בבית הספר .יותר מרבע מהתלמידים ( )26.8%אינם מרגישים
שייכות לבית ספרם.
תחושת חוסר ביטחון:
נמצא שתלמידים בחטיבות הביניים מרגישים באופן מובהק חוסר ביטחון יותר מאשר
תלמידים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות העליונות ( 30.8%לעומת  27.2%ביסודי ,ו21.2%-
בחטיבות העליונות) .תלמידים במגזר הלא יהודי מדווחים באופן מובהק יותר על תחושות של חוסר
ביטחון בבית הספר מאשר תלמידים יהודים .הפערים בולטים במיוחד בדיווחים של תלמידים
בחטיבות העליונות ( 34.5%לעומת  17.0%במגזר היהודי) .בהשוואה בתוך המגזר היהודי נמצאה
מגמה מעורבת – בעוד שבבתי ספר יסודיים יותר תלמידים בחינוך הממלכתי דתי מדווחים על
תחושות של חוסר ביטחון ( 32.2%לעומת  24.65בחינוך הממלכתי) ,בחטיבות הביניים והעליונות
יותר תלמידים בחינוך הממלכתי מדווחים על תחושות של חוסר ביטחון .ההבדל בולט בדיווחיהם
של תלמידי חטיבות הביניים –  30.5%מתלמיד החינוך הממלכתי דיווחו על תחושות של חוסר
ביטחון לעומת  19.6%בחינוך הממלכתי דתי .בתוך המגזר הלא יהודי תלמידים בדואים מדווחים
יותר מהאחרים על תחושות של חוסר ביטחון ,אם כי הפער אינו מובהק ( 37.0%לעומת 27.8%
בקרב תלמידים דרוזים ,ו 33.7% -בקרב שאר התלמידים במגזר הלא יהודי) .ראו תרשים .21
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בהשוואה של שנת תשס"ה עם שנת תשס"ב בולטת העלייה המובהקת בתחושות חוסר
ביטחון של התלמידים .למשל ,בעוד שבשנת תשס"ב היו  10.7%מהתלמידים שהסכימו עם ההיגד
שבית הספר שלהם הוא מסוכן ,הרי בתשס"ה היה השיעור כמעט כפול –  .19.8%עלייה זו התרחשה
בכל שלבי החינוך ובכל המגזרים.
אווירה אלימה:
תלמידי חטיבות הביניים מדווחים באופן מובהק יותר מתלמידי החטיבות העליונות על כך
שבבית ספרם קיימת אווירה אלימה ( 50.1%לעומת  ,42.8%בהתאמה) .אין הבדלים משמעותיים
בין הבנים לבנות .בהשוואה בין בתי ספר במגזר היהודי ללא יהודי עולה ,שבעוד שבחטיבות הביניים
יותר תלמידים במגזר היהודי מדווחים על אווירה אלימה ( 52.4%לעומת  44.5%במגזר הלא יהודי),
המגמה הפוכה בחטיבות העליונות – יותר תלמידים לא יהודים מדווחים על אווירה אלימה בבית
ספרם ( 49.8%לעומת  40.6%במגזר היהודי) .הרבה יותר תלמידים בחטיבות הביניים והעליונות
בחינוך הממלכתי מדווחים על אווירה אלימה בהשוואה לתלמידים בחינוך הממלכתי דתי (51.5%
לעומת  32.9%בחינוך הממלכתי דתי ,פער מובהק) .מעניין לציין שתלמידים בדואים בחטיבות
הביניים מדווחים על פחות (אם כי לא במידה מובהקת) אווירה אלימה בבית ספרם בהשוואה
לתלמידים דרוזים וערבים ( ,37.0%לעומת  41.7%במגזר הדרוזי ו 46.5% -בקרב שאר התלמידים
במגזר הלא יהודי) ,והמגמה מתהפכת בחטיבה העליונה שבה תלמידים דרוזים מדווחים פחות על
אווירה אלימה בבית ספרם ( ,43.6%לעומת  48.0%במגזר הבדואי ו 51.0%-בקרב שאר התלמידים
במגזר הלא יהודי) .ראו תרשים .22
נושא זה לא נבדק בשנים קודמות ולכן לא ניתן לבחון מגמה לאורך השנים.
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תמיכת מורים בתלמידים:
תלמידי בתי הספר היסודיים מעריכים בצורה חיובית יותר באופן מובהק את תמיכת
המורים מאשר תלמידי חטיבות הביניים והעליונות ( ,73.0%לעומת  61.6%בחטיבות הביניים ו-
 62.5%בחטיבות העליונות) .בנות מדווחות באופן מובהק יותר מבנים על תמיכת מורים בתלמידים
( 70.5%לעומת  ,61.8%בהתאמה) .תלמידים יהודים בבתי ספר יסודיים מעריכים בצורה חיובית
יותר את המורים מאשר תלמידים לא יהודים ( 75.0%לעומת  ,68.6%בהתאמה) .מגמה הפוכה
נמצאה בקרב תלמידי חטיבות הביניים והעליונות .למשל 65.6% ,מהתלמידים בחטיבות הביניים
במגזר הלא יהודי מדווחים על תמיכת מורים בתלמידים לעומת  60.0%במגזר היהודי .בהשוואה
בין התלמידים בפיקוח הממלכתי לאלו בממלכתי-דתי הממצאים מצביעים על כך שבקרב תלמידים
בבתי הספר היסודיים ישנה תפיסה של תמיכה רבה יותר בקרב תלמידי הפיקוח הממלכתי (76.6%
לעומת  70.0%בממלכתי דתי) ,מגמה הפוכה נמצאה בחטיבות העליונות ( 59.2%לעומת 69.5%
בממלכתי דתי) .כמעט ולא היו הבדלים בינם בחטיבות הביניים .ראו תרשים ( 23בעמוד הקודם).
בהשוואה בין השנים ניתן לראות שיש יציבות רבה בתחום זה.
התמודדות עם אלימות (מדיניות):
כמעט ולא נמצאו הבדלים בין התלמידים בשלבי החינוך השונים בתפיסת המדיניות הבית
ספרית בנושא אלימות .בהשוואה בין בנים לבנות נראה בבירור שההערכות של הבנות הן חיוביות
יותר משל הבנים ( 75.4%מהבנות מדווחות על מדיניות והתמודדות טובה עם אלימות לעומת 66.1%
מהבנים) .תלמידים יהודים בבתי ספר יסודיים תופסים את התמודדות בית ספרם עם אלימות
בצורה טובה יותר מתלמידים לא יהודים ( 81.6%לעומת  ,67.4%בהתאמה) .הבדלים בולטים פחות
בין המגזרים נמצאו בחטיבות הביניים והעליונות .כך למשל ,נמצא ש 69.0% -מהתלמידים הלא
יהודים בחטיבות העליונות מדווחים על התמודדות טובה עם אלימות לעומת  65.2%מהתלמידים
היהודים .בתוך המגזר היהודי יש הבדלים לא גדולים בין הפיקוח הממלכתי לפיקוח הממלכתי-
דתי .בתוך המגזר הלא יהודי ההערכות של התלמידים הבדואים הן נמוכות במידה ניכרת משל
עמיתיהם בבתי ספר לא-יהודיים שאינם בדואים –  ,59.4%לעומת  72.9%בקרב תלמידים דרוזים,
ו 68.5% -בקרב שאר התלמידים במגזר הלא יהודי .ראו תרשים .24
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בהשוואה בין השנים ניתן לראות שהערכות התלמידים באשר להתמודדות יעילה עם
אלימות עלו בין שנת תשנ"ט לשנת תשס"ב ולא השתנו בהרבה מאז –  65.6%בתשנ"ט70.4% ,
בתשס"ב ו 70.6% -בתשס"ה .העלייה בין תשנ"ט לתשס"ה היא מובהקת .אולם ,בעוד שבמגזר
היהודי יש נטייה עקבית ומובהקת להערכות חיוביות יותר עם השנים ( ,)72.1% ,70.2% ,65.1%הרי
במגזר הלא יהודי אין הערכות חיוביות יותר ,אלא יש נסיגה (קטנה ולא מובהקת) בשנת תשס"ה
למצב שהוא מעט פחות חיובי אף משנת תשנ"ט ( .)66.9% ,70.8% ,67.6%
שיתוף תלמידים:
תלמידים בחטיבות הביניים מדווחים מעט יותר מתלמידים בחטיבות העליונות על שיתופם
בקבלת החלטות בבית הספר ( 51.1%לעומת  ,47.0%בהתאמה) .בנות מדווחות מעט יותר מבנים על
כך שבבית ספרם משתפים את התלמידים בקבלת החלטות ( 52.7%לעומת  ,46.2%בהתאמה).
בהשוואה בין תלמידים במגזר היהודי למגזר הלא יהודי עולה שתלמידים לא יהודים מדווחים
באופן מובהק יותר מתלמידים יהודים שבבית ספרם משתפים את התלמידים בקבלת החלטות
( 54.7%לעומת  ,47.6%בהתאמה) .תלמידים בחינוך הממלכתי דתי מדווחים באופן מובהק יותר על
שיתוף תלמידים בהשוואה לתלמידים בחינוך הממלכתי .הפער בולט בעיקר בדיווחים של תלמידי
החטיבות העליונות –  56.5%בחינוך הממלכתי דתי לעומת  42.9%בחינוך הממלכתי .בהשוואה בין
התלמידים בתוך המגזר הלא יהודי עולה שהתלמידים הדרוזים מדווחים יותר משאר התלמידים על
כך שבבית ספרם משתפים את התלמידים בקבלת החלטות –  60.4%לעומת  52.1%בקרב תלמידים
בדואים ,ו 54.5% -בקרב שאר התלמידים במגזר הלא יהודי .ראו תרשים ( 25בעמוד הקודם).
בין שנת תשס"ב לשנת תשס"ה חלה ירידה בשיעור התלמידים המדווחים שמשתפים אותם
– מ 54.0%-ל  .44.5%-ירידה זו בלטה יותר במגזר היהודי (מ 52.8% -ל )41.9% -מאשר במגזר הלא
יהודי (מ 56.3%ל.)51.4% -
תחושת שייכות:
תלמידי חטיבות הביניים מדווחים על רמה נמוכה יותר של תחושת שייכות בהשוואה לשאר
התלמידים –  ,69.6%לעומת  75.8%ביסודי ו 74.8% -בחטיבות העליונות .בנות מרגישות יותר
שייכות לבית ספרן מאשר בנים ( 76.2%לעומת  70.3%בקרב הבנים) .נמצא שתלמידים יהודים
מרגישים יותר שייכות לבית ספרם מאשר תלמידים במגזר הלא יהודי ( 75.4%לעומת ,67.7%
בהתאמה) .בתוך המגזר היהודי בולט הפער בין תלמידים בחינוך הממלכתי לממלכתי דתי בדיווחים
של תלמידים בבתי הספר היסודיים – יותר תלמידים בחינוך הממלכתי מרגישים שייכות לבית ספר
–  81.6%לעומת  70.0%בחינוך הממלכתי דתי .בתוך המגזר הלא יהודי תלמידים בדואים מדווחים
על הרמה הנמוכה ביותר של תחושת שייכות לבית הספר –  ,63.8%לעומת  72.6%בקרב תלמידים
דרוזים ,ו 68.0% -בקרב שאר התלמידים במגזר הלא יהודי.
נושא זה לא נבדק בשנים קודמות.
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ממצאים פרק ב' :ממצאים ברמת בית הספר
מטרת פרק זה היא לבחון התפלגות מאפייני אלימות כשיחידת הניתוח היא בית-הספר.
לעומת הפרק הקודם ,שבו יחידת הניתוח הייתה התלמיד ,בחלק זה יחידת הניתוח היא כל
התלמידים שלומדים בבית-ספר מסוים .כלומר ,אנו מנסים לאפיין כל בית-ספר ולבחון סוגיות
שונות בעזרת קיבוץ ( )aggregateשל כל המידע הנתון על כל תלמידי בית-הספר .בחלק זה בחנו את
התפלגות המדדים ברמה של בית הספר ובהמשך את המתאמים בין המדדים לבין עצמם ובינם לבין
מאפיינים אחרים של בית הספר.
א .התפלגות המדדים (לוחות א – .1 .א 3 .בנספח ה')
בבחינה של התפלגות המדדים ברמת בית הספר ,הממצאים על מדדי הנטייה המרכזית,
כגון הממוצע והחציון ,הם מקבילים לממצאים ברמת התלמיד היחיד ואין להם משמעות רבה
בחלק זה .המטרה העיקרית שלנו כאן היא לבחון האם שיעורי האלימות שעליהם דיווחנו בפרקים
הקודמים מתפזרים באופן שווה בין בתי הספר ,או שמא ,יש בתי ספר שבהם יש שיעורי אלימות
גבוהים במיוחד.
במחקר שערכנו בשנת תשס"ב מצאנו ,שצורת ההתפלגות של הדיווחים ברמת בית הספר,
מצביעה על כך שיש מספר קטן של בתי ספר שבהם שיעורי האלימות הם גבוהים במיוחד ,בהשוואה
למתרחש בשאר בתי הספר .תופעה זו בלטה כשמדובר באלימות קשה במיוחד ,כגון פציעה עקב
פגיעה אלימה ,סחיטה ואיום בנשק .כמו כן ,מצאנו שבקרב בתי הספר האלימים במיוחד ,רב חלקם
של בתי הספר במגזר הבדואי .לעומת זאת ,נמצא שכשמדובר באלימות מילולית-רגשית הרי נמצאו
רק מעט בתי ספר שבהם שיעורי אלימות זו היו נמוכים באופן מיוחד ,ובכל השאר השכיחות הייתה
גבוהה.
במחקר הנוכחי חזרנו על העיבודים ברמת בית הספר ובחנו שאלות דומות .הממצאים
שלהלן מבוססים על  526 -בתי ספר .כפי שמפורט בנספח המדגם ,בסך הכל היו לנו נתונים על 199
בתי ספר יסודיים 77 ,במגזר היהודי ( 39בפיקוח הממלכתי ו 38 -בפיקוח הממלכתי-דתי) ו 122 -בתי
ספר במגזר הלא-יהודי ( 40במגזר הערבי 42 ,הדרוזי ו 42 -הבדואי) .יש בידינו גם נתונים מ186 -
חטיבות ביניים ו 141 -חטיבות עליונות .מתוך  327חטיבות אלו )55.6%( 146 ,הם במגזר היהודי (78
בפיקוח הממלכתי ו 68 -בפיקוח הממלכתי-דתי) ,ו 181 -במגזר הלא-יהודי (שמתוכם  76הם במגזר
הערבי 36 ,בבדואי ,ו 69 -בדרוזי) .הניתוחים לגבי כל בתי הספר התבצעו לאחר מתן משקל מתאים
לכל אחד מהם כך שהממצאים ייצגו את כלל בתי הספר במערכת החינוך.
לוחות א – 1 .א 3 .בנספח ה' מציגים את התפלגות המדדים עבור כלל בתי הספר ,ולחוד
עבור בתי ספר היסודיים ועבור חטיבות הביניים והעליונות .המדד הרלבנטי ביותר לדיון הנוכחי
הוא של הנטייה –  .skewnessככל שהערך שמדד זה מקבל הוא גדול יותר ,הוא מצביע על סטייה
גדולה מהתפלגות נורמאלית ועל קיום קבוצה קטנה של בתי ספר עם שיעורי אלימות גבוהים
במיוחד או נמוכים במיוחד; ככל שהערך קרוב ל 0-ההתפלגות היא נורמאלית.
התמונה המתקבלת דומה למה שהתקבל בתשס"ב .מדדי האיום בנשק והקורבנות הפיזית
החמורה מצביעים על כך ,שבמספר קטן של בתי ספר שיעורי הקורבנות גבוהים במיוחד .כשבחנו
את ההתפלגות בצורה מפורטת יותר ,מצאנו שבכ 17% -מבתי הספר לא היה אף לא תלמיד אחד
שהיה קורבן לאיום בנשק ובכרבע מבתי הספר השיעור היה רק  2.7%מהתלמידים או פחות .אולם,
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ב 10% -מבית הספר השיעור הגיע ל 19% -או יותר מהתלמידים ,בחמישה אחוז מבתי הספר
השיעור הגיע לכרבע מהתלמידים ,ובשני אחוז מבתי הספר הגיע לכדי שליש מספר התלמידים,
שדיווחו שאיימו עליהם בנשק! בבדיקה גם נמצא ,ששמונה מתוך עשרה בתי הספר שבהם היו
השיעורים הגבוהים ביותר של דיווח על איום בנשק היו מהמגזר הבדואי .מההשוואה בין לוחות א.
 .2ו -א 3 .ניראה בברור שהתופעה בולטת יותר בבתי הספר היסודיים (מקדם נטייה 6.41 -בהשוואה
ל 1.87 -בחטיבות) .דפוס דומה התקבל בכל האמור לדיווח התלמיד עצמו על הבאת נשק ,בעיקר
הבאת נשק חם.
התמונה דומה ,אך פחות קיצונית ,בכל האמור בדיווח על קורבנות לאלימות חמורה .בכרבע
מבתי הספר שיעור המדווחים על קורבנות לאלימות חמורה הוא  12%או פחות ,לעומת זאת ,ב-
 10%מבתי הספר השיעור מגיע לכ 45% -או יותר ,ובחמישה אחוזים מבתי הספר מדווחים מעל
למחצית מהתלמידים ( )51.6%על קורבנות לאלימות חמורה .כאן ,תשעה מתוך עשרת בתי הספר
שבהם היו הרמות הגבוהות ביותר של דיווח היו במגזר הבדואי ( 17מתוך ה 20-הראשונים ,ועוד שני
בתי ספר מהמגזר הערבי).
במקביל ,דיווח התלמידים על אלימות שהם הפעילו כלפי מורים ,שהיא האלימות היותר
חמורה המופעלת על ידיהם ,דמה בהתפלגותו לדיווחים על הקורבנות שלהם לאלימות חמורה מצד
עמיתיהם .כאן מצאנו שבכרבע מבתי הספר דיווחו  12%או פחות מהתלמידים על התנהגות כלשהיא
בקטגוריה זו ,בכ 10% -מבתי הספר הגיע שיעור המדווחים על אלימות כלשהי כלפי מורים לכ38% -
מהתלמידים ,ובחמישה אחוזים מבתי הספר השיעור הגיע עד למעל ל 44% -מהתלמידים! גם כאן,
בתי הספר הבולטים יותר היו במגזר הבדואי –  15מתוך  20הגבוהים ביותר .יש לציין ש 11 -מתוך
 15בתי הספר הבדואים שדיווחו על רמות גבוהות כל כך של אלימות כלפי מורים היו בתי ספר
יסודיים.
בכל האמור לדיווחים על אלימות מילולית-רגשית התמונה היא הפוכה -ברוב בתי הספר
היה דיווח רב על אלימות מילולית-רגשית .רק באחוז אחד מבתי הספר דיווחו רבע בלבד
מהתלמידים על אלימות רגשית-מילולית; רק בעשרה אחוז מבתי הספר כמחצית התלמידים או
פחות דיווחו על אלימות מילולית-רגשית ,בכל שאר בתי הספר ,תשעה מכל עשרה בתי ספר ,יותר
ממחצית התלמידים דיווחו על אלימות מילולית-רגשית שהופנתה אליהם בחודש האחרון .במחצית
מבתי הספר במערכת החינוך בישראל ,לפחות שלושה מכל ארבעה תלמידים דיווחו על אלימות
רגשית-מילולית ,ובעשרה אחוזים מבתי הספר מעל ל 90%-מהתלמידים דיווחו על קורבנות
לאלימות זו בחודש האחרון .מתוך  30בתי הספר שבהם שיעורי האלימות המילולית היו מעל ל-
 95%הרי  28היו מהמגזר היהודי.
בדיקת ההתפלגות של מדד הקורבנות לאלימות חברתית-עקיפה (כגון הפצת שמועות)
מראה שהיא קרובה לנורמאלית – מספר בתי הספר הבולטים לחיוב ולשלילה דומים למדי .אולם,
מדד הפיזור מצביע על כך שיש שונות רבה יחסית בין בתי הספר בכל האמור בקורבנות זו.
בבחינת ההתפלגויות של המדדים האחרים נמצא שבמספר קטן של בתי ספר יש רמה
גבוהה במיוחד של דיווחים על קורבנות לאלימות מינית מצד הצוות .כאן בולטת העובדה ,שבין 32
בתי הספר שבהם רבע או יותר מהתלמידים דיווחו על הטרדה מינית מצד הצוות ,היה רק בית ספר
אחד מהמגזר היהודי ,ו 18 -בתי ספר מהמגזר הבדואי.
תופעה מעניינת נוספת היא ההתפלגות של שיעורי התלמידים המדווחים שבבית הספר
היפנו אותם למנהל או הזמינו את הוריהם .גם כאן המדדים מצביעים על שיעור קטן של בתי ספר
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שבהם התופעה שכיחה במיוחד .גם כאן ,שיעור נכבד מבתי ספר אלו הוא במגזר הבדואי .התופעה
המיוחדת היא שמבין  27בתי הספר שבהם שליש או יותר מהתלמידים קיבלו הפנייה כזו היו שמונה
חטיבות ביניים בחינוך הממלכתי-דתי – כולן של בנים בלבד .נראה ,שלמרות שבתי ספר אלה לא היו
האלימים ביותר ,בהשוואה לכלל המדגם ,התגובה של הפנייה למנהל והזמנת הורים הייתה שכיחה
בהם באופן מיוחד.
באשר לאקלים בית הספר ,נראה שההתפלגות בקרב בתי הספר קרובה לנורמאלית .מה
שמאפיין את התפלגות האקלים הוא הפיזור הרב בין בתי ספר בכל האמור לרמות האקלים
שאליהם הם הגיעו בכל האמור לתמיכת המורים ולמדיניות כלפי אלימות .נראה שבתי ספר שונים
זה מזה במאפייני האקלים שהם מצליחים ליצור.
רצינו לבחון האם יש קשרים סטטיסטיים בין רמת האלימות בבית הספר לבין גורמים
שונים .עשינו בדיקה זו בנפרד לכל אחד מסוגי האלימות .בשלב הראשון ערכנו סידרה של בדיקות
של קשרים דו-משתניים ובהמשך ערכנו ניתוח רב משתני עבור כל אחד מסוגי האלימות.
ב .קשרים בין מאפיינים של אלימות וקורבנות בבית הספר (לוחות ב ,1 .ב ,.2 .וב)3 .
במחקר הנוכחי בחנו מספר מדדים המתארים את בית הספר מזווית הראייה של
התלמידים המדווחים על היותם קורבנות לאלימות ,אך גם על אלימות שהפעילו כלפי אחרים
והבאת נשק על ידם לבית הספר .בשלב הראשון רצינו לראות האם יש קשרים בין המדדים השונים
של אלימות וקורבנות בבית הספר .בחנו שאלה זו בנפרד לשני שלבי חינוך – יסודיים מול חטיבות
הביניים והעליונות ולשני מגזרים – יהודים מול לא יהודים .נזכיר ,הבדיקות המתוארות כאן
מתייחסות לא לקשר בין ההתנהגויות השונות של תלמיד ,אלא בוחנות את המדדים השונים של
אלימות המדווחים בבית הספר כולו.
מלוח ב 1 .ניתן ללמוד שיש מתאמים גבוהים למדי בין שיעור התלמידים בבית הספר
שדיווחו שהיו קורבן לאלימות לבין אלו שדיווחו שהפעילו אלימות כלפי אחרים .למשל ,המתאם בין
מספר התלמידים בבית הספר שדיווחו שנפלו קורבן לבריונות לבין מספר התלמידים שדיווחו שהם
עצמם התנהגו בבריונות כלפי אחרים היה  ,r =.67והדיווחים של תלמידים על קורבנות לאלימות
קשה בבית הספר היו במתאם של  r= .72עם הדיווחים על אלימות כלפי מורים (שהיא בדרך כלל
מאפיינת התנהגות חמורה יותר) .בדומה ,שיעור התלמידים המדווחים שנחשפו לנשק בבית הספר
נמצא במתאם של  r = .57עם הדיווחים על הבאת נשק קר לבית הספר (המתאם עם הבאת נשק חם
נמוך בהרבה –  r =.30אך נראה שאפשר להבין זאת על רקע השכיחות הנמוכה מאוד של הבאת נשק
חם לבית הספר).
מלוח ב 3 .ניתן לראות שמתאמים אלו גבוהים יותר במגזר היהודי .למשל ,המתאם בין
שיעור המדווחים שהיו קורבן לבריונות לבין אלו שמדווחים שהתנהגו בבריונות כלפי אחרים הוא r
 = 0.68במגזר היהודי ו r =.49 -במגזר הלא יהודי ,והמתאם בין דיווחי התלמידים על אלימות
מתונה שהופעלה עליהם לבין דיווחי התלמידים שהפעילו אלימות כלפי תלמידים אחרים הוא r
 =.74ובמגזר הלא יהודי  . r =.49גם המתאם בין שיעור התלמידים המדווחים שראו נשק קר בבית
הספר או שאיימו עליהם בנשק זה לבין שיעור התלמידים שדיווחו שהביאו נשק קר לבית הספר היה
גבוה יותר במגזר היהודי לעומת הלא-יהודי ( r =.71במגזר היהודי ו r =.45 -במגזר הלא יהודי).
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ממצא זה מחזק את ההערכה החיובית לגבי תקפות הדיווחים של התלמידים לגבי אירועים
שבהם היו קורבנות וגם לגבי האלימות שהפעילו כלפי אחרים .הממצאים האלה מרמזים
שהדיווחים העצמיים של תלמידים במגזר הלא יהודי על הפעלת אלימות כלפי אחרים ,הם אולי
פחות תקפים מאשר הדיווחים במגזר היהודי .סוגיה זו ראויה לבדיקה נפרדת ומתאימה.
באופן כללי ניתן לראות שיש מתאמים גבוהים למדי בין הרמות של הקורבנות לסוגי
האלימות השונים .כלומר ,בדרך כלל בתי ספר שבהם מדווחים התלמידים על רמות גבוהות של
קורבנות לסוג אחד של אלימות ,הם גם בתי ספר שבו מדווחים התלמידים גם על יותר קורבנות
בתחומים אחרים .עם זאת ,יש לציין את העובדה ,שמבנה הקשרים של שיעורי האלימות המילולית
בבית הספר עם המדדים האחרים לאלימות ,שונה מאשר מבנה הקשרים של שיעורי האלימות
המתונה והקשה .בין היתר ניתן לציין את המתאם של  r = .30בין אלימות מילולית לאלימות קשה,
לעומת מתאם של  r= .68של שיעורי האלימות המתונה בבית הספר עם האלימות הקשה .כמו כן,
לא נמצא קשר בין שיעורי האלימות המילולית לבין שיעורי הבאת נשק לבית הספר ,בעוד שאלימות
מתונה נמצאת במתאם של  r = .23עם הבאת נשק קר ,ואלימות קשה היא במתאם של  r = .52עם
הבאת נשק קר לבית הספר.
לשיעורי האלימות החברתית-העקיפה בבית הספר יש מבנה קשרים עם מדדי האלימות
האחרים השונה במידה לא מעטה ממדדי האלימות המילולית וממדדי האלימות הפיזית .למשל,
המתאם של מדד האלימות החברתית העקיפה עם האלימות המילולית הוא  r= .56ועם האלימות
הקשה (שכזכור אינה נמצאת במתאם גבוה עם ההתנהגות המילולית) המתאם הוא – .r = .51
למרות קשר גבוה זה עם אלימות קשה ,האלימות החברתית-עקיפה אינה נמצאת במתאם עם הבאת
נשק קר וחם (לעומת המתאם הגבוה בין הבאת נשק לאלימות קשה).
שיעורי ההטרדה המינית בבית הספר נמצאים במתאם גבוה יותר עם מדדים המרמזים על
אלימות קשה מאשר עם המדדים הקשורים לאלימות מילולית .למשל ,המתאם בין שיעורי
ההטרדה המינית לבין שיעורי האלימות המילולית הוא  r =.32ובינם לבין אלימות קשה הוא =r
 .65ו r = .55-עם אלימות מתונה .גם המתאם עם שיעורי הבאת נשק קר לבית הספר ( )r= .39דומה
יותר למה שאנו רואים לגבי אלימות קשה (  )r= .52בהשוואה למתאמים של הבאת נשק קר עם
אלימות פיזית מתונה ( )r = .29ועם אלימות חברתית-עקיפה (.)r =.01
במחקר הנוכחי עשינו שימוש במדד של הטרדה ,הצקה ובריונות במקביל לשימוש במדדים
אחרים .מהלוח ניתן ללמוד שמדד זה של קורבנות נמצא בקשר גבוה יותר עם המדד של קורבנות
לאלימות פיזית מתונה ( )r = .77מאשר עם המדד של קורבנות לאלימות פיזית קשה (.)r= .37
במקביל ,רמות הדיווח על הפעלת הטרדה ,הצקה ובריונות כלפי אחרים מתואם גבוה יותר עם
הפעלת אלימות כלפי תלמידים (שהיא בדרך כלל אלימות פחות קשה) –  ,r= .74לעומת הפעלת
אלימות כלפי מורים .r = .49
נראה אם כן ,שלמרות שבאופן כללי בבתי ספר שבהם מדווחת אלימות גבוהה מסוג אחד
יש לצפות שתהייה גם אלימות מסוגים אחרים ,הרי למעשה יש דפוסים שונים של קשרים בין סוגי
האלימות השונים ,בעיקר בכל האמור לאלימות מילולית וחברתית-עקיפה.
רצינו לבחון האם מבנה הקשרים שתיארנו למעלה מתקיים בשלבי החינוך השונים (יסודי
מול חטיבות – לוח ב )2 .ובמגזרים השונים (יהודי מול לא יהודי ,לוח ב .)3 .בחלקים הבאים נתמקד
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בהבדלים המרכזיים במבנה הקשרים בין בתי הספר היסודיים והחטיבות ,ובהמשך נעבור לבחון את
ההבדלים בין המגזרים.
מלוח ב 2 .ניתן לראות שיש מספר הבדלים בין שלבי החינוך באשר למבנה הקשרים בין
רמות האלימות השונות .ההבדל הבולט ביותר הוא הקשר בין רמות האלימות המילולית לבין הרמה
של סוגי האלימות האחרים בבית הספר .בבתי הספר היסודיים רמות האלימות המילולית אינן
מתואמות עם האלימות הקשה ובמידה בינונית בלבד עם אלימות מתונה ( r =.07ו,r = .37 -
בהתאמה) ,לעומת מתאמים גבוהים יותר בחטיבות של אלימות מילולית עם אלימות קשה ()r = .36
ועם אלימות מתונה ( . )r = .78כמו כן ,אלימות מילולית בבתי ספר יסודיים אינה מתואמת עם רמת
ההטרדה המינית המדווחת בבית הספר ,אך נמצאת במתאם עם הטרדה מינית בחטיבות (.)r = .46
לוח ב ,3 .המראה את מבנה הקשרים לפי מגזרים ,מלמד שיש דמיון רב בין המגזרים .עם
זאת ,בולטים ההבדלים בכל האמור לדיווחים הקשורים לנשק .במגזר היהודי דיווחים הנוגעים
להבאת נשק ולחשיפה אליו קשורים לרמות גבוהות של אלימות מתונה ואלימות קשה .לעומת זאת,
במגזר הלא יהודי הקשרים האלה נמוכים יותר .למשל ,המתאם בין שיעור התלמידים המדווחים
שנחשפו לנשק (ראו סכין או איימו עליהם) לבין אלימות מתונה הוא  r = .37ועם אלימות קשה = r
 ..56לעומת מתאם של  r = .09עם אלימות מתונה ו r = .19 -אלימות קשה במגזר הלא יהודי.
במגזר היהודי שיעור המדווחים על הבאת נשק קר לבין אלימות מתונה הוא  r = .31לעומת r = .12
במגזר הלא יהודי.
ג .קשרים בין היבטים שונים של אקלים ושל תחושות תלמידים (לוחות ג ,1 .ג ,2 .ג)3 .
במחקר הנוכחי אנו בודקים את הקשרים בין רמות האלימות בבית הספר לבין היבטים של
אקלים בית הספר ותחושות התלמידים .לפני שנבחן קשרים אלו ,מן הראוי לבחון את מבנה
הקשרים בין ההיבטים השונים של אקלים ושל תחושות התלמידים .לוח ג 1 .מציג את המתאמים
עבור כל המדגם ,לוח ג .2 .בנפרד לפי שלבי חינוך (בתי ספר יסודיים מול חטיבות) ו -ג .2.משווה בין
המגזר היהודי ללא יהודי במבנה הקשרים בין אקלים לבין תחושות תלמידים הרלבנטיות לאלימות.
מלוח ג 1 .ניתן ללמוד שתחושות התלמידים לגבי האווירה האלימה בבית הספר ,הפחד
שלהם לבוא לבית הספר עקב אלימות ,הערכת חומרת הבעיה של אלימות בבית ספרם וחוסר
הביטחון שלהם בבית הספר עקב חשש מאלימות ,אינם מהווים מקשה אחת .יש הבדלים ניכרים
בדפוסי הקשרים של התחושות השונות עם ההיבטים של האקלים שאותם בחנו .ניתן לראות
שההערכות התלמידים לגבי אווירה אלימה בבית הספר קשורים באופן די עקבי עם ההיבטים
השונים של אקלים ,ובעיקר מתאם שלילי עם הערכת תמיכת המורים ( )r = -.59ועם מדיניות
הטיפול באלימות ( .)r = -.53תחושת האווירה האלימה גבוהה יותר בבתי ספר שבהם התלמידים
רואים יותר תגובות לא רצויות של תלמידים לאירועי אלימות ( .)r = .61חוסר ביטחון והחשש
מפגיעה של תלמידים אחרים ,קשור בצורה ברורה להערכה שבבית הספר יש אווירה אלימה ( = r
 ,).74שבעיית האלימות בבית הספר היא חמורה ( ,)r = .60ושיש הרבה תגובות לא רצויות של
תלמידים ( )r = .58ושל מורים ( .)r= .55לעומת זאת ,אין קשרים חזקים בין דיווחים על פחד להגיע
לבית הספר לבין ההיבטים השונים של אקלים .המתאם הגבוה ביותר הוא עם תגובות לא רצויות
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של מורים –  .r = .31גם הערכת חומרת הבעיה קשורה לתגובות לא רצויות של מורים ( )r = .44ושל
תלמידים (.)r = .45
תחושת חוסר השייכות קשורה לרוב ההיבטים של אקלים .בין המתאמים הגבוהים במיוחד
יש לציין ,שבתי ספר שבהם התלמידים מביעים יותר תחושות של שייכות הם בתי ספר שבהם
התלמידים תופסים את המורים כתומכים בהם ( ,)r = .72שהאווירה אינה אלימה (,)r = .60
שמדיניות הטיפול באלימות היא יעילה ( )r = .68ושהתלמידים משתתפים בקבלת החלטות ( r
 .)=.58יש לציין שתחושת השייכות ,בניגוד לרוב התחושות האחרות ,נמצאת במתאם עם תפיסת
הדרך שבה המנהל ( )r = -.53והמחנכת ( )r= -.39מטפלים באלימות.
לוח ג 2 .משווה בין מבנה המתאמים עבור בתי ספר יסודיים עם המתאמים בחטיבות.
מההשוואה ניתן ללמוד שיש דמיון רב ,אך גם מספר הבדלים הראויים לתשומת לב .נראה
שבחטיבות יש פחות קשרים בין תפיסות התלמידים את טיפול המנהל והמחנכת עם התחושות
שלהם לגבי אלימות בבית הספר ,לעומת בתי הספר היסודיים שבהם הקשרים חזקים יותר.
לדוגמה ,בבתי הספר היסודיים ,המתאם של טיפול המנהל עם הפחד לבוא לבית הספרr = -.37 -
ועם הערכת חומרת הבעיה –  .r = -.33לעומת זאת ,המתאמים עם טיפול המנהל בחטיבות הם r = -
 ,r = -.17 ,.04בהתאמה .דפוס דומה מתקבל באשר לטיפול המחנכת באלימות.
בהשוואה בין המגזרים (לוח ג )3 .נראה שהדמיון במבנה הקשרים רב על ההבדלים .ניתן
לציין שבאופן כללי ,המתאמים במגזר הלא יהודי של תחושות התלמידים עם הערכת הטיפול של
המנהל נוטים להיות גבוהים משל המתאמים במגזר היהודי .התופעה בולטת במיוחד בכך
שההערכה של חומרת בעיית האלימות נמצאת במתאם גבוה עם הערכת הטיפול של המנהל רק
במגזר הלא יהודי ( r = -.55לעומת  r = -.14במגזר היהודי) .תופעה דומה היא הקשר החזק בין
הערכת דרך הטיפול של המנהל באלימות לבין תחושת חוסר ביטחון בבית הספר ,המתקיימת רק
במגזר הלא יהודי –  r = -.57לעומת  r = -.18במגזר היהודי .יש לציין בעיקר את העובדה שפחד
לבוא לבית הספר אינו מתואם עם המדיניות במגזר היהודי אך מתואם שלילית גבוה למדי במגזר
הלא יהודי (.)r = -.46
אחד הממצאים המעניינים בלוח ג 1 .הוא הגורמים הקשורים להערכת חומרת בעיית
האלימות בבית הספר במגזר הלא יהודי והיהודי .במגזר הלא יהודי הערכת חומרת הבעיה קשורה
לטיפול המנהל ,טיפול המחנכת ומדיניות הטיפול באלימות; כל אלו אינם קשורים להערכת חומרת
הבעיה על ידי התלמידים במגזר היהודי .בבתי הספר היהודיים ,לעומת זאת ,הפחד להגיע לבית
הספר קשור להערכת חומרת בעיית האלימות ,בניגוד למצב במגזר הלא יהודי ( r= .53במגזר
היהודי לעומת  r = .18במגזר הלא יהודי) .ממצא מעניין נוסף הוא ההבדל בין המגזרים בקשר של
הערכת חומרת הבעיה עם תגובות רצויות ולא רצויות של תלמידים ומורים .בעוד שבמגזר הלא
יהודי הקשר הוא עם תגובות רצויות של מורים ותלמידים ( r = -.44ו ,r = -.41 -בהתאמה) ,הרי
במגזר הלא יהודי הערכת הבעיה קשורה דווקא לדיווחי תלמידים על התנהגויות לא רצויות של
מורים ותלמידים כאשר מתרחש אירוע אלים ( r = .34ו ,r = .48 -עם תגובות לא רצויות של מורים
ותלמידים ,בהתאמה).
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ד .הקשר בין רמות האלימות בבית הספר לבין רקע ההורים ומאפיינים מבניים של בית הספר
(לוחות ד ,1 .ד 2 .וד)3 .
בחנו את הקשר בין רקע ההורים של תלמידי בית הספר (ממוצעים של השכלת האבות ושל
מצב כלכלי של ההורים בבית הספר) לבין רמות האלימות שבו .בלוח ד .1.בחנו את כלל בתי הספר,
בלוח ד .2 .השוונו בין בתי ספר יסודיים לחטיבות ובלוח ד .3 .השוונו את המתאמים בין המגזרים
היהודי והלא-יהודי.
כאשר בוחנים את מאפייני ההורים של התלמידים בבית הספר (השכלת אב ומצב כלכלי)
נראה שיש קשרים מובהקים ,בעיקר עם האלימות היותר קשה .למשל ,המתאם של אלימות קשה
בבית הספר עם השכלת האב הממוצעת בבית הספר הוא  r = .32ועם המצב הכלכלי הממוצע של
הורי התלמידים בבית הספר המתאם הוא  .r = .34יש לציין מתאמים נוספים כמו בין השכלת אב
ממוצעת בבית הספר לבין הדיווחים על הבאת נשק קר –  r = .34ובין דיווחי התלמידים על אלימות
שהם הפעילו כלפי מורים לבין המצב הכלכלי הממוצע של הורי התלמידים – .r = .38
בהשוואה בין מבנה הקשרים בבתי ספר יסודיים לעומת החטיבות התמונה המתקבלת היא
מורכבת ,וקשה לזהות דפוס חד משמעי .ניתן לראות (לוח ד )2 .שבחטיבות ,בתי ספר שבהם ממוצע
השכלת אב נמוכה הם בתי ספר שבהם גבוהות רמות האלימות הקשה ( ,)r =.41החברתית-עקיפה ( r
 )= .34והדיווחים על חשיפה לנשק ( .)r = .46קשרים אלו נמוכים בהרבה בבתי ספר יסודיים.
לעומת זאת ,מאפייני ההורים קשורים בבתי הספר היסודיים בצורה חזקה יותר מאשר בחטיבות
לרמות של פגיעה ברכוש ( r = .34עם השכלת אב נמוכה ו r = .53 -עם מצב כלכלי לא טוב).
בהשוואה בין המגזר היהודי ללא יהודי (לוח ד ,)3 .התמונה עקבית למדי – בעוד שבמגזר
היהודי יש קשרים מובהקים רבים (אך לא חזקים) בין מאפייני הורים לרמות האלימות בבית
הספר ,במגזר הלא יהודי לא נמצאו כמעט קשרים מובהקים .למשל ,במגזר היהודי יש מתאם של r
 = .29בין מצב כלכלי לא טוב של ההורים לבין רמות האלימות המתונה ו  r = .23עם האלימות
הקשה ,לעומת מתאמים מקבילים של  r = .12במגזר הלא יהודי .ודוגמה אחרת ,מצב כלכלי לא טוב
של ההורים במגזר היהודי נמצא במתאם של  r = .40עם דיווחי התלמידים על אלימות שהפעילו
כלפי מורים ,אך במגזר הלא יהודי המתאם היה .r = .13
כאשר בחנו את המאפיינים המבניים של בית הספר -גודל בית הספר וגודל כיתה ממוצע
(לוח ד ,)1 .מצאנו שהמתאמים בין גודל בית הספר וגודל הכיתה לבין מדדי האלימות הם נמוכים
מאוד ובדרך כלל שליליים  -דפוס של נטייה לרמות מעט גבוהות יותר של אלימות בבתי ספר קטנים
יותר ושהכיתות בהם קטנות יותר .המתאם החזק ביותר היה בין דיווחים על אלימות כלפי מורים
לבין גודל הכיתה – .r = -.32
בהשוואה בין בתי ספר יסודיים לחטיבות (לוח ד )2 .נמצאו הבדלים ניכרים בדפוסי
הקשרים בין המאפיינים המבניים של בית הספר לבין רמות האלימות שבו .בבתי הספר היסודיים
יש נטייה לא חזקה של קשר בין בתי ספר קטנים וכיתות קטנות לבין רמות אלימות גבוהות יותר.
תופעה זו אינה מאפיינת את החטיבות .הדוגמה הבולטת היא שהפגיעה ברכוש אופיינית יותר לבתי
ספר יסודיים קטנים ( )r= -.23ולבתי ספר שבהם הכיתות קטנות יותר ( ,)r = -.31ולעומת זאת
בחטיבות הביניים המתאם של שיעורי הפגיעה ברכוש עם גודל בית ספר היה  ,r = .17ועם גודל
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הכיתה  .)r= .16 -כמו כן ,בבתי הספר היסודיים רמות ההטרדה המינית היו גבוהות יותר בבתי ספר
שבהם הכיתות קטנות יותר ( ,)r = -.22ובחטיבות ההטרדה המינית הייתה דווקא מעט גבוהה יותר
בבתי ספר עם כיתות גדולות יותר .)r = .28 -
בהשוואה בין בתי ספר במגזר היהודי לעומת אלו במגזר הלא יהודי (לוח ד )3 .נמצאו מספר
הבדלים די בולטים .באופן כללי ניתן לומר שבמגזר היהודי בבתי ספר קטנים יותר ובבתי ספר
שבהם הכיתות קטנות יותר יש יותר אלימות .הממצאים הבולטים במגזר היהודי הם מתאם של = r
 -.34בין הגודל הממוצע של הכיתות בבית הספר לבין רמות האלימות הקשה בבית הספר (במגזר
הלא יהודי הקשר הוא –  ,) r = -.10והדיווחים של התלמידים על אלימות כלפי מורים r = -.40 -
(המתאם במגזר הלא היהודי –  .)r = -.20במגזר הלא היהודי ,רמות החשיפה לנשק בבית הספר הן
גבוהות יותר בבתי ספר גדולים יותר ( ,r = .30בעוד שבמגזר היהודי הקשר נמוך בהרבה – r = -
.).11
ה .הקשר בין רמות האלימות בבית הספר לבין מאפייני ההתמודדות עם אלימות והיבטים של
אקלים (לוחות ה ,.1 .ה 2 .וה)3 .
אחת הסוגיות המעניינות אותנו היא האם יש קשר בין הדרכים ,שבהן תלמידים תופסים
את ההתמודדות של בית הספר עם אלימות ,לבין רמות האלימות המדווחות בו .יש להקדים ולציין,
שאנו עוסקים בקשרים הסטטיסטיים בין תופעות ולא בניתוח סיבתי היכול לזהות שצורת
התמודדות מסוימת היא הסיבה לרמות האלימות שיש בבית הספר .יחד עם זאת ,יש עניין רב
לראות האם יש היבטים של אלימות הנמצאים בקשר עם המאמצים להתמודד אתה .לוח ה 1 .מציג
את המתאמים שבין האלימות בית הספר לבין היבטים שונים של התמודדות בית הספר והאקלים
שלו ,לוח ה .2 .בוחן סוגייה זו לפי שלב חינוך ולוח ה 3 .לפי מגזר.
מהלוחות ניתן להתרשם ,שאמנם ,ברמת בית הספר יש קשרים בין דיווחים של תלמידים
על הקורבנות שאותה חוו לבין הדרך שבה הם תופסים היבטים שונים של התמודדות .התמונה
המתקבלת היא מורכבת ,ושונה במידה לא קטנה בין שלבי החינוך וסוגי האלימות השונים .נעמוד
על מספר נקודות מעניינות מתוך תמונה מורכבת זו.
טיפול המנהל והמחנכת – באופן כללי ,ההערכות של התלמידים באשר לטיב הטיפול של
המנהל והמחנכת באלימות אינם נמצאים במתאמים חזקים עם הדיווחים על האלימות בבית
הספר .היוצא מהכלל הוא הקשר עם דיווחי התלמידים על חשיפה לנשק הנמצאים במתאם של = r
 .38עם שתי הערכות אלו .אולם ,כשבוחנים הערכות אלו בנפרד לבתי ספר יסודיים ולחטיבות (לוח
ה )2 .מתברר ,שבבתי הספר היסודיים להערכות המנהל והמחנכת יש קשר חזק למדי גם עם רמות
האלימות המתונה ,אך בעיקר האלימות הקשה .למשל ,המתאם בין רמות האלימות הקשה בבית
הספר לבין ההערכות את התלמידים את טיפול המחנכות שלהם באלימות הוא –  ,r = -.51וטיפול
המנהל  .r = .41המתאמים בחטיבות עם הערכות המנהל והמחנכת הם נמוכים באופן עקבי מאלה
אשר ביסודי .בהשוואה לפי מגזרים (לוח ה )3 .מתקבלים מספר הבדלים מעניינים בקשר בין
הערכות התלמידים את טיפול המחנכת והמנהל לבין רמות האלימות שעליהם הם מדווחים .בעוד
שבמגזר הלא יהודי הקשרים בין הערכות אלו הם שליליים וחלשים (קרי ,טיפול הנתפס יעיל מקושר
במידה מסוימת לרמות אלימות נמוכות יותר בבית הספר) הרי במגזר היהודי המתאמים הצביעו על
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כך שבבתי ספר שבהם התלמידים העריכו את המחנכת והמנהל כיעילים יותר בטיפול הם אלו
שבהם תלמידים דיווחו על מידה רבה יותר של אלימות מילולית ( )r = .32ומתונה ( .)r = .29בשני
המגזרים יש פחות חשיפה לנשק במקומות שבהם מעריכים את המנהל והמחנכת כיעילים בטיפול
באלימות.
מדיניות טיפול באלימות – מדד זה היה מורכב ממספר היגדים שהתייחסו למדיניות בית
הספר בתחום האלימות ולמידה שבה היא הופעלה .מדפוס הקשרים המופיעים בלוח ה .1 .ניתן
לראות שתפיסות התלמידים את מדיניות בית הספר הייתה קשורה לרמות האלימות בבית הספר,
בעיקר אלימות קשה יותר .למשל ,כשמדיניות בית הספר נתפסה כנותנת מקום חשוב להתמודדות
עם האלימות והיא נאכפת (מדיניות יעילה) היו בבית הספר רמות נמוכות יותר של חשיפה לנשק ( r
 ,)= -.58פחות הטרדה מינית ( ,)r = .40פחות דיווחים על הפעלת בריונות כלפי אחרים ()r = -.42
ופחות אלימות כלפי מורים ( .)r = -.41בהשוואה בין שלבי החינוך (לוח ה )2 .נראה שיש נטייה
מסוימת לקשרים חזקים יותר בין מדיניות הטיפול באלימות לבין רמות האלימות בבתי ספר
יסודיים בהשוואה לחטיבות .למשל ,המתאם עם אלימות קשה בבתי ספר יסודיים r = -.70
ובחטיבות  .)r = -.45בהשוואה בין המגזרים (לוח ה ).3 .מתקבלת תמונה מעניינת – מדיניות הטיפול
באלימות אמנם נמצאת במגזר היהודי במתאם שלילי עם אלימות קשה ( ,)r = -.26אך מתאם זה
נמוך בהרבה מהמתאם במגזר הלא יהודי ( .)r = -.49ייתרה מזו ,בעוד שבמגזר הלא יהודי גם
הרמות של אלימות מתונה ,מילולית וחברתית עקיפה נמצאות במתאם שלילי עם מדיניות הטיפול
באלימות ,אך במגזר היהודי אין קשר בין תפיסות התלמידים את מדיניות הטיפול לבין רמות
האלימות המתונה ,מילולית והחברתית העקיפה שהם מדווחים.
תגובות תלמידים ומורים בעת התרחשות אירוע אלים – אנו הבחנו בין התנהגויות שניתן
לראותן כרצויות כתגובה לאירוע של קטטה בחצר ובין התנהגויות שניתן לזהותן כלא רצויות.
בניתוח נפרד מצאנו שאין קשר בין רמות התגובות הרצויות שתלמידים מתארים לאלו שאינן
רצויות ,ובבתי ספר יכולות להיות רמות זהות או שונות של תגובות רצויות ולא רצויות ,הן של
תלמידים והן של מורים .מלוח ה .1 .ניתן להתרשם ששיעורי התגובות הרצויות לאירועי אלימות ,הן
אלו של המורים והן אלו של התלמידים אינם קשורות בדרך כלל עם רמות אלימות נמוכות יותר
בבתי הספר .בין הקשרים המועטים ניתן לציין שבבתי ספר שבהם המורים מגיבים באופן רצוי הם
אלו שבהם יש פחות חשיפה לנשק ( ,)r = -.33פחות תלמידים מדווחים על אלימות כלפי מורים ( = r
 )-.32ועל היותם קורבנות לבריונות ( .)r = .25לעומת זאת ,בתי ספר שבהם יש רמות אלימות
גבוהות יותר הם אלו המאופיינים בתגובות לא רצויות של מורים ושל תלמידים .למשל ,המתאם בין
רמות האלימות הקשה לבין הדיווחים על תגובות לא רצויות של מורים הוא –  r = .57ושל
תלמידים –  .r = .46המתאמים בין תגובות לא רצויות לבין אלימות בולטים במיוחד בכל האמור
לרמות ההטרדה המינית בבית הספר הנמצאות במתאם של  r= .54עם תגובות לא רצויות של
מורים ו r = .53 -עם אלו של התלמידים.
בהשוואה בין בתי ספר יסודיים לחטיבות (לוח ה ).2 .נראה שהדפוסים דומים בשני שלבי
החינוך ,אך הקשר בין אלימות לבין תגובות לא רצויות הוא מעט חזק יותר בבתי הספר היסודיים.
בין ההבדלים הגדולים יותר בעוצמת המתאמים בין שלבי החינוך ניתן לציין את האלימות קשה
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הנמצאת במתאם של  r= .64עם תגובות מורים לא רצויות ו r = .59 -עם תגובות תלמידים לא
רצויות בבתי הספר היסודיים ,לעומת  r = .49ו  r = .46עם תגובות לא רצויות של מורים ותלמידים
בחטיבות.
כשבוחנים סוגיה זו בנפרד לגבי המגזר היהודי והלא יהודי נמצא הבדל מעניין בכל הקשור
לרמות החשיפה לנשק שעליה מדווחים התלמידים .במגזר היהודי רמות אלו נמוכות יותר
כשהמורים מגיבים באופן רצוי ( )r = -.41וגבוהות יותר כשהמורים מגיבים באופן לא רצוי לאירועי
אלימות ( .)r = .41לעומת זאת ,במגזר הלא יהודי רק תגובות רצויות של מורים קשורות לרמה
נמוכה של חשיפה לנשק ( )r = -.43אך לא כך באשר לתגובותיהם הלא רצויות ( .)r = .06כמו כן,
בבתי ספר יהודיים התגובות הלא רצויות של מורים מנבאים רמות גבוהות של הפעלת בריונות על
ידי תלמידים ( )r= .38יותר מאשר תגובותיהם הרצויות ( ,)r = -.20ובמגזר הלא יהודי המצב הוא
הפוך – יש קשר חזק יותר בין הרמה של הפעלת בריונות בבית הספר עם תגובות רצויות של מורים
( )r = -.40מאשר עם תגובותיהם הלא רצויות ( .) r= .22הבדלים שיטתיים יותר בין המגזרים
נמצאו בכל האמור לתגובות לא רצויות של תלמידים לאירוע אלימות—במגזר היהודי תגובות לא
רצויות אלו קשורות קשר סטטיסטי חזק יותר לרמות האלימות בבית הספר בהשוואה למתרחש
במגזר הלא יהודי .תופעה זו בולטת במיוחד בכל האמור לקשר בין הרמות של בריונות בבית הספר
לתגובות לא רצויות של תלמידים .במגזר היהודי הקשר הזה הוא חזק –  r = .54עם דיווחים על
קורבנות לבריונות ו r = .46 -עם דיווחים על הפעלת בריונות ,אך במגזר הלא היהודי הקשר עם
קורבנות הוא רק –  r = .29ועם הפעלת בריונות נמוך אף יותר – .)r = .12
תמיכת מורים  -התפיסה של התלמידים בבית הספר שהמורים תומכים בהם ,נמצאה
קשורה לחלק ממדדי האלימות בבית הספר ,אך לא לכולם .בין הממצאים הבולטים ניתן לציין
שבתי ספר שבהם התלמידים חשו שהם נתמכים על ידי המורים היו בתי ספר שבהם הייתה פחות
חשיפה לנשק ( ,)r = -.51פחות הטרדה מינית ( )r = -.38ופחות דיווחים של תלמידים שהם פגעו
בתלמידים אחרים ( .)r =- .41דפוס זה היה דומה בבתי הספר היסודיים לאלו שבחטיבות מלבד
העובדה שאלימות מילולית בבתי הספר היסודיים לא נמצאה קשורה לתמיכת מורים (כפי שלא
נמצאה קשורה להיבטים אחרים של אקלים) ,אך נמצאה בקשר גבוה למדי בחטיבות (.)r = -.42
הקשר של תמיכת מורים עם מדדי האלימות השונים היה שונה במגזר היהודי בהשוואה למגזר הלא
יהודי .בין הממצאים הבולטים ניתן לציין שבמגזר היהודי הקשרים של תמיכת מורים עם מדדי
האלימות המתונה ,הקשה ,המילולית והחברתית העקיפה (,r = -.09 ,r = -.10 ,r = -.24 ,r = -.10
בהתאמה) היו נמוכים באופן עקבי בהשוואה למגזר הלא יהודי (r = - ,r = -.24 ,r = -.40 , r = -.25
 .26עם אלימות מתונה ,קשה ,מילולית וחברתית עקיפה ,בהתאמה).
השתתפות תלמידים בקבלת החלטות-בבתי ספר ,שבהם התלמידים מרגישים שמשתפים
אותם בקבלת החלטות ובהתמודדות עם אלימות ,הרמה של רוב סוגי האלימות היא נמוכה יותר
(ראו לוח ה .)1 .למשל ,המתאם בין שיעור התלמידים שדיווחו שבית הספר משתף את התלמידים
לבין שיעור התלמידים שדיווחו על היותם קורבנות לאלימות מתונה הוא  ,r = -.35שהוטרדו מינית
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הוא  r =- .38שהיו קורבנות לבריונות  r = -.37ושהם עצמם הפעילו אלימות כלפי תלמידים אחרים
–  .r = -.48דפוס קשרים זה דומה למדי בין המגזרים.
תפיסת אווירת בית הספר כאלימה – באופן כללי ניתן ללמוד מלוח ה .1 .שתחושות
התלמידים שבית הספר הוא מקום אלים נמצאות במתאם גבוה למדי עם דיווחים של תלמידים
בבית הספר על אלימות שלה נפלו קורבן או שהפעילו בעצמם .יש לציין שמתאמים אלו היו דווקא
גבוהים יותר עם אלימות מתונה ( )r = .58ואלימות מילולית ( )r = .54מאשר עם אלימות קשה ( = r
 .).37יש לציין גם את המתאם הגבוה בין דיווחים על קורבנות לבריונות לבין התחושה של אווירה
אלימה ( .)r = .62כמו כן ,מעניינת העובדה שדיווחים על הבאת נשק קר אינם נמצאים במתאם גבוה
עם תחושת האווירה האלימה (.)r = .19
בהשוואה בין המגזרים בולטים ההבדלים -במגזר היהודי יש קשרים גבוהים בין תפיסה של
בית הספר כמקום בעל אווירה אלימה לבין הדיווחים על קורבנות ועל הפעלת אלימות ,ובמגזר הלא
יהודי הקשרים נמוכים בהרבה .לדוגמה ,במגזר היהודי המתאם בין אווירה אלימה לאלימות מתונה
הוא  r = .63לעומת  r = .19במגזר הלא יהודי ,המתאם עם אלימות קשה הוא  r = .42במגזר
היהודי ו r = .09 -במגזר הלא יהודי.
תחושת חוסר ביטחון ופחד לבוא לבית הספר – באופן לא מפתיע ,תחושות חוסר ביטחון
ופחד להגיע לבית הספר עקב אלימות נמצאים בקשר חזק עם דיווחים על אלימות וקורבנות בבית
הספר .בין היתר ניתן לציין שהמתאם בין שיעור התלמידים המדווחים על פחד להגיע לבית הספר
לבין רמות האלימות הקשה בבית הספר –  r = .59ועם אלימות מתונה  ,r = .52ובמקביל ,תחושות
חוסר הביטחון מתואמות עם רמות האלימות הקשה –  r = .62ועם אלימות מתונה .r = .57
בהשוואה בין שלבי החינוך לא התקבלו הבדלים רבים .בהשוואה בין המגזרים הדפוס אינו אחיד,
אך נראה שבמגזר היהודי שיעורי הדיווח על קורבנות לבריונות ועל הפעלת בריונות כלפי אחרים
נמצאים במתאם גבוה יותר עם הפחד להגיע לבית הספר מאשר במגזר הלא יהודי ( r = .42וr = -
 .50בהתאמה במגזר היהודי ו r= .21 -ו r = .12 -במגזר הלא יהודי .דפוס דומה ,אך פחות חזק ניתן
לראות גם בהתייחס לתחושות חוסר הביטחון.
הערכת חומרת הבעיה – כצפוי ,הערכת חומרת בעיית האלימות בבית הספר נמצאת
במתאם עם הדיווחים על קורבנות ואלימות בבית הספר .נראה שההערכות של חומרת בעיית
האלימות קשורות חזק יותר לדיווחים על אלימות קשה ( )r = .91מאשר לדיווחים על אלימות
מתונה יותר ( )r = .55ועל אלימות מילולית ( .)r = .26באופן כללי ,יש דמיון בין בתי ספר יסודיים
לחטיבות במבנה הקשרים בין הערכת חומרת הבעיה לרמות האלימות בבית הספר .מעניינת
העובדה שאלימות מילולית בבית הספר היסודי אינה קשורה להערכת חומרת הבעיה ()r = .05
ונמצאת במתאם נמוך-בינוני בחטיבות –  .r = .32הדמיון בין המגזרים רב ,אם כי מן הראוי להצביע
על כך שבעוד שבמגזר היהודי חשיפה לנשק נמצאת במתאם גבוה עם הערכת חומרת הבעיה – = r
 ,.59המתאם במגזר הלא יהודי נמוך במידה ניכרת .r = .27
חוסר שייכות -במחקר הנוכחי בחנו את תחושות חוסר השייכות של תלמידים ואת הקשר
שלהם לאלימות בבית הספר .מלוח ה .1 .ניתן ללמוד שיש קשר בין שיעור התלמידים החשים חוסר
שייכות לבית הספר ולבין רמות האלימות שבו .קשר זה בולט במיוחד בכל האמור לחשיפה לנשק
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בבית הספר ( ,)r = .47קורבנות לבריונות ( ,)r= .44פגיעה ברכוש ( )r = .42והטרדה מינית (.)r = .37
המתאמים עם אלימות קשה ( )r = .33ועם אלימות מתונה ( )r = .27נמוכים יותר .גם בתחום זה
בחטיבות הביניים האלימות המילולית קשורה לתחושה של חוסר שייכות ,כפי שהייתה קשורה
להערכת חומרת הבעיה ,בניגוד למצב בבתי הספר היסודיים ששם האלימות המילולית אינה
מתקשרת לחוסר שייכות ( r = .41לעומת  ,r = .07בחטיבות ובבתי הספר היסודיים ,בהתאמה).
דפוס הקשרים בין תחושת חוסר השייכות לבין רמות האלימות בבית הספר היה דומה למדי בשני
המגזרים.
ו .ניתוח רב משתני לניבוי רמות האלימות בבתי הספר (לוחות ו – 1 .ו)4 .
לאחר בחינת הקשרים הדו-משתניים בין רמות האלימות בבית הספר לבין הגורמים
השונים היכולים לנבא אלימות זאת ,ערכנו סידרה של ניתוחים רב משתניים .בחרנו לערוך סידרה
של רגרסיות היררכיות שבכל אחת מהן המשתנה התלוי היה אחד מסוגי האלימות ,והמשתנים
הבלתי תלויים הוכנסו בקבוצות לפי סדר קבוע .זאת ,בניסיון לבחון קודם כל את מאפייני הרקע של
בית הספר ובהמשך להגיע לזיהוי המשקל של גורמים הנמצאים בשליטת בית הספר ,לאחר שכבר
הבאנו בחשבון את מאפייני הרקע השונים .סדר הכנסת המשתנים היה:
א .שלב החינוך (יסודי ,חטיבת ביניים וחטיבה עליונה);
ב .מאפייני בית הספר (גודל ,גודל כיתה ממוצע ,הוותק של המנהל והתואר האקדמי שלו);
ג .מאפייני ההורים (ממוצע של מדדי המצב הכלכלי והשכלת אב של ההורים בבית הספר ,על פי
המידע שבמשרד החינוך);
ד .מגזר (יהודי ,לא יהודי);
ה .מדיניות וטיפול באלימות בבית הספר (טיפול המנהל והמחנכת באלימות ,תגובות רצויות ולא
רצויות לאירועים אלימים של מורים ותלמידים ,מדיניות ודרכי טיפול);
ו .תמיכה בתלמידים על ידי המורים ושיתוף התלמידים.
יש להדגיש שסדר זה של הכנסת המשתנים משקף גישה תיאורטית מסוימת ,והבחירה
בסדר ההכנסה של המשתנים למשוואה יכולה להשפיע בצורה משמעותית על התרומה להסבר
השונות המיוחסת לכל גורם .בהתחשב בעובדה שיש קשרים די חזקים בין הגורמים המנבאים בינם
לבין עצמם ,יש להתייחס להבדלים בין התרומות של הגורמים השונים להסבר השונות בזהירות.
תרשים  27מציג את הסבר השונות של הגורמים השונים בניבוי ארבעה הסוגים של אלימות
שבהם אנו דנים :מתונה ,קשה ,מילולית וחברתית-עקיפה .התרשים מסביר באיזו מידה כל גורם
מסביר את השונות ברמות האלימות ,לאחר שכבר מביאים בחשבון את התרומה של כל אחד
מהגורמים שנכנס לפניו למשוואה.
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תרשים :27
גורמים המסבירים שונות ברמות של סוגי האלימות השונים בבית הספר
תמיכה
ושיתוף

70
60

מדיניות
וטיפול

50

 %השונות המוסברת

לאום
40
מאפייני
הורים

30

מאפייני בית
ספר

20
10

שלב חינוך

0
אלימות מתונה

אלימות מילולית

אלימות חמורה

אלימות חברתית-
עקיפה

מתוך תרשים  27ולוחות ו – 1 .ו 4 .ניתן להתרשם שיש הבדלים ניכרים בגורמים המנבאים
את כל אחד מסוגי האלימות .ניתן לראות שיש הבדלים במשקל של שלב חינוך – רק אלימות קשה
אינה שונה בהתאם לשלב החינוך ,לעומת כל השאר שבהן האלימות אופיינית יותר לבית הספר
היסודי ופחות בחטיבות ביניים והרבה פחות בחטיבות העליונות; תופעה זו בולטת במיוחד
באלימות מילולית ומתונה .למאפייני בית הספר של צפיפות וגודל בית הספר יש תרומה מסוימת
בכל האמור לאלימות חברתית-עקיפה ,המאפיינת דווקא בתי ספר קטנים יותר .המצב הכלכלי של
משפחות התלמידים והשכלת האב הממוצעת בבית הספר הקשורים קשר חזק במיוחד לאלימות
קשה ,השכיחה הרבה יותר במקומות עם מצב חברתי-כלכלי נמוך יותר .למאפיינים אלו יש גם
תרומה מסוימת להסבר השונות באלימות מתונה בבתי ספר ותרומה בולטת במיוחד להסבר השונות
באלימות החברתית-עקיפה ,השכיחה יותר בבתי ספר עם רקע של מצב כלכלי פחות טוב של
ההורים.
לאחר שמנטרלים את השפעת המצב החברתי-כלכלי של ההורים ,אין למגזר קשר כמעט
לרמות האלימות הקשה בבית הספר .למגזר יש תרומה ייחודית להסבר השונות של אלימות מתונה
ובעיקר של אלימות מילולית  -לאחר שמנטרלים את הרקע החברתי-כלכלי של ההורים ,הרי בבתי
ספר במגזר היהודי יש יותר אלימות מתונה ויותר אלימות מילולית.
הממצא הבולט הוא ,שגם לאחר ששולטים במאפייני הרקע של בית הספר ושל הורי
התלמידים ,הרי שלמאפייני הטיפול והמדיניות של בית הספר יש תרומה נכבדה מאוד להסבר
השונות באלימות הפיזית הקשה וגם למתונה ,ובמידה נמוכה יותר ,אך לא מבוטלת ,גם להסבר
השונות באלימות מילולית וחברתית-עקיפה .מלוח ו 2 .ניתן ללמוד שהגורמים המנבאים רמות
נמוכות יותר של אלימות קשה בבית הספר ,לאחר שליטה סטטיסטית בשאר המשתנים ,הם בעיקר
התגובות הרצויות של התלמידים ,טיפול מחנכת יעיל יותר ,ומדיניות יעילה לטיפול באלימות.
לתמיכת מורים ולשיתוף תלמידים יש תרומה נפרדת מכל שאר הגורמים ,קטנה למדי ,ובעיקר
מתמקדת בכל האמור לאלימות מילולית.
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הערות תלמידים
בכל אחד מהסקרים שערכנו נתנו לתלמידים הזדמנות להביע את דעתם באופן חופשי על
הנושאים שעלו בסקר .חלק לא גדול מהתלמידים ניצל את ההזדמנות והוסיף הערות .בין התלמידים
שהעירו ניתן לציין שחלקם התייחסו בחיוב לעצם קיום הסקר ,העניין שהוא מגלה בהם ,וההזדמנות
שהוא נותן להם לבטא את עצמם.
אחת התופעות המעניינות בתגובות התלמידים במשך השנים היא העובדה שהן משקפות
שני קולות ,הנשמעים בכלל החברה הישראלית .קול אחד הוא של תלמידים המתלוננים על
האלימות מצד ה'מופרעים' ,ה'ערסים' ,וה'עבריינים' והמבקשים לפעול נגדם בכל התקיפות.
תלמידים מציעים אמצעים משמעתיים כגון הזמנת הורים ,יצירת כיתות נפרדות לתלמידים
בעיתיים ,התקנת מצלמות נסתרות ,הפנייה לקצין מבחן וכד' .חלקם הציעו עונשי השעיה והרחקה,
בעיקר במקרים של אלימות נגד מורים או אלימות חוזרת ,אך חלק אחר חשב שיש בהשעיה משום
'צ'ופר' לתלמידים האלימים .חלק הציעו מוסד של 'בית משפט' ,בית ספרי או כתתי שבו יידונו
המקרים האלימים בפורום רחב ,לאור תקנון בית ספרי שיכוננו התלמידים עצמם יחד עם המורים
בישיבות מורים-תלמידים (מוסד המוכר בספרות המקצועית כ.)bully court -
קול נוסף הוא של תלמידים הקוראים להקשיב למצוקתם של התלמידים הנחשבים
אלימים ,לפני שמענישים אותם .תלמידים אלו גילו אמפטיה לתלמידים המעורבים באלימות והציעו
לסייע להם ,כי האלימות היא דרכם לבטא את מצוקותיהם .חלק מתלמידים אלו גם ציינו שהדרך
להפחית אלימות בבית הספר היא להיות מודעים יותר לזכויות של תלמידים ,ולהתייחס אליהם
'בכבוד' ו'כמו בני אדם' .טענה נוספת ,שנשמעה בעיקר במגזר הלא יהודי ,היא ,שחלק מהמורים
אינם נותנים דוגמה אישית מתנהגים בחוסר כבוד ומשתמשים באלימות מילולית ופיזית.
התלמידים מצביעים על מספר אמצעים שלדעתם חשובים למניעת אלימות.
-

השגחה יעילה יותר של מורים .נשמעה לרוב דרישה להעמיד מורים כמשגיחים בהפסקות.
לדברי תלמידים רבים ,אירועים אלימים רבים מתרחשים בין התלמידים ללא כל ידיעת
המורים .לדבריהם ,גם מורים שאמורים להשגיח אינם משקיעים תשומת לב בעניין (או
אינם מבצעים זאת כלל) וכך אינם מהווים גורם מרתיע.

-

פעילויות חינוכיות – תלמידים מציעים פעילויות חינוכיות שונות .אחת מהן ,החוזרת
ונשנית ,היא להביא לבית הספר תלמידים שנפגעו מאלימות ולתת להם לדבר על הפגיעה
בהם כדי להרתיע תלמידים אלימים שיראו את הנזקים שאליהם עלולה להוביל התנהגותם.
פעילות אחרת ,שהוצעה לעתים פחות תכופות ,היא להביא את התלמידים לביקורים
במקומות שבהם כלואים מי שבצעו עברות אלימות ,כדי שיראו במו עיניהם מה גורלם של
מי שאינם מפסיקים להתנהג באלימות.

-

ספורט לשם פירוק מתחים – תלמידים הציעו לקיים יותר פעולות ספורט בביה"ס והפסקות
פעילות לטובת פורקן מתחים.

-

'יום נגד אלימות' – תלמידים חשבו שמן הראוי שבבית ספרם יהיה יום שיוקדש לנושא
ולהשלכותיו ,ושהוא יוביל גם להתגייסות של כל בית הספר להתמודדות עם אלימות.

-

'שכר ועונש לילדים אלימים'  -נשמע רעיון להפעיל מעין "כלכלת אסימונים" המתגמלת
תלמידים בעייתיים אשר נמנעים מהתנהגויות אלימות לאורך זמן.
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ממצאים פרק ג' :זווית הראייה של המנהלים
חלק זה מציג את הממצאים מזווית הראיה של המנהלים שבתי-הספר שלהם השתתפו
במחקר .בכל אחד מן התחומים עליהם נדווח ,נציג ראשית את הממצאים עבור כלל המנהלים.
לאחר מכן ,נשווה בין מנהלים של בתי הספר היסודיים ,חטיבות הביניים וחטיבות עליונות ,וכן
נשווה בין מנהלים במגזר היהודי לאלו במגזר הלא יהודי .בתוך המגזר היהודי נערוך השוואה בין
מנהלים של בתי-ספר בפיקוח הממלכתי לאלה שבפיקוח הממלכתי-דתי .הלוחות המלאים עבור
נתוני המנהלים מופיעים בנספח ו'.
א .מאפייני המנהלים (לוחות א – 1 .א 4 .בנספח ו')
המדגם כלל  413מנהלים אשר השיבו לשאלון .מתוכם ,היו  27מנהלים אשר ניהלו שני בתי
ספר ,ועל כן ,מספר התשובות הכולל שהתקבל הינו  440שאלונים .כפי שניתן לראות מלוח א,.1 .
שיעור ההשבה מתוך המדגם המקורי של בתי ספר היה  79.7%ומתוך כלל בתי הספר שהשתתפו
במחקר השיעור היה  .83.6%השיעור הנמוך ביותר היה בחטיבות הביניים והעליונות במגזר הבדואי
( 68.9%ו ,66.7% -בהתאמה).
לוח א 2.מציג את התפלגות המנהלים לפי שלב חינוך ,מין ,פיקוח ומגזר .מהלוח ניתן ללמוד
ש–  40.0%הינם מנהלים בבתי-ספר יסודיים 33.2% ,בחטיבות ביניים ,וכ 27% -בחטיבות עליונות.
כ 23.0%-מהמנהלים הם מהפיקוח הממלכתי 21.4% ,מהפיקוח הממלכתי-דתי ,ו 55.5% -מהמגזר
הלא יהודי .כ –  35.5%מהמנהלים הם נשים .שיעורן בקרב מנהלי בתי הספר היסודיים הוא הגבוה
ביותר –  ,44.8%ובחטיבות העליונות הנמוך ביותר –  .20.7%לפי ניתוח שאינו מופיע בלוחות בדו"ח
זה ,שיעור הנשים בקרב המנהלים גבוה מאוד בבתי הספר היהודים בהשוואה ללא יהודים (80.0%
לעומת  26.3%בבתי הספר הלא יהודים) ,ובאלו של הפיקוח הממלכתי בהשוואה לפיקוח הממלכתי-
דתי ( 82.1%לעומת  41.8%בפיקוח הממלכתי-דתי).
לוח א 3.מציג את התפלגות המנהלים על פי השכלתם .נראה ,שבכל מגזרי מערכת החינוך
התואר השכיח של המנהלים הוא "מוסמך" ( .)51.7%לוח א 4.מתאר את מאפייני הוותק של
המנהלים בעבודתם החינוכית .ניתן לראות ,שמעל למחצית המנהלים ( )68.8%עסקו בהוראה
למעלה מ 20 -שנה .שיעור המנהלים שלהם ותק של מעל ל 20 -שנה גבוה יותר במגזר הלא יהודי
( 71.1%לעומת  65.8%במגזר היהודי) ובקרב המנהלים במגזר היהודי ,הוותק גבוה מעט יותר
בפיקוח הממלכתי ( 70.1%לעומת  61.3%מהמנהלים בפיקוח הממלכתי דתי ,שלהם ותק בהוראה
מעל ל 20 -שנה) .למנהלים בודדים בלבד יש ותק הוראה נמוך מחמש שנים ( .)0.7%לרוב המנהלים
יש ותק רב גם בניהול בתי-ספר .למעלה משבעים אחוז מתוכם משמשים מנהלים למעלה משש
שנים ,ל –  25.7%מהמנהלים יש ותק הנע בין  6ל 10 -שנים בניהול ול –  45.4%יש ותק הנע בין 11
ל 20 -שנה .כ 36% -משמשים בתפקידם בבית-הספר הנוכחי למעלה מ 11 -שנה ,כ 19%-מהמנהלים
במגזר היהודי שענו לשאלון החלו בתפקיד זה בשנה שבה התקיים המחקר (השיעור בקרב המנהלים
במגזר הלא יהודי נמוך מכך – .)13.6%
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ב .אלימות בין תלמידים ,מורים והורים (לוחות ב – 1 .ב 9 .בנספח ו')
אלימות בין תלמידים (לוחות ב -1 .ב)6 .
המנהלים התבקשו להתייחס לשורה של התנהגויות אלימות שהתרחשו בין כתלי בית-
הספר או בדרך אליו במהלך החודש שקדם למילוי השאלון .האירועים התייחסו לאלימות בין
תלמידים .המנהלים התבקשו להעריך את מספר הפעמים שכל אחד מהאירועים התרחש במהלך
החודש שקדם למילוי השאלון .אנו יצרנו מדדים מסכמים לכל סוג של אלימות -אלימות מילולית,
אלימות מתונה ,אלימות קשה ,אלימות מינית וסכסוכים (על רקע של דת ,עדה ,ריב בין חמולות או
בין וותיקים לעולים חדשים) .כל אחד ממדדים אלו מסכם האם המנהל דיווח שתלמיד או תלמידה
שלו היו מעורבים בלפחות אחד מסוגי הפגיעה הכלולים בכל מדד ,לפחות פעם אחת בשבוע.
כפי שניתן לראות בלוח ב ,1 .סוג האלימות בין תלמידים שדווח כשכיח ביותר ע"י המנהלים
הינה האלימות המילולית -כ 81.2%-מן המנהלים דיווחו שתלמיד או תלמידה שלהם היו מעורבים
בלפחות אחד מסוגי הפגיעה המילולית .כך למשל ,דיווחו  96.4%מן המנהלים כי תלמיד העליב או
השפיל מילולית תלמיד אחר לפחות פעם אחת בשבוע בחודש האחרון ובשיעורים דומים כי תלמיד
קילל תלמיד אחר ( .)91.3%גם הפגיעה הפיזית המתונה דּווחה כשכיחה מאד בקרב התלמידים
( .)52.4%בסוג פגיעה זו ,ניתן לראות למשל ,כי  84.1%מהמנהלים דיווחו כי תלמיד שלהם תפס
ודחף תלמיד אחר לפחות פעם אחת בשבוע .האלימות המינית התגלתה כשכיחה פחות ( .)31.1%כך
למשל 21.6% ,מהמנהלים מדווחים כי תלמיד או תלמידה שלהם הוטרדו מינית באופן מילולי ע"י
תלמיד אחר לפחות פעם אחת בשבוע במהלך החודש האחרון וכי  8%הותקפו מינית .כמו כן ,כ26%-
מהמנהלים דיווחו על סכסוכים בין תלמידיהם על רקע של קונפליקט בין קבוצות .ולבסוף ,כ22%-
מן המנהלים דיווחו על לפחות סוג אחד של אלימות קשה בין תלמידים בבית ספרם בחודש האחרון.
בהשוואה בין שלבי החינוך השונים ,ניתן לראות כי לגבי אלימות מילולית ואלימות מתונה,
המנהלים של החטיבות העליונות מדווחים על פחות אלימות בין תלמידים בהשוואה למנהלי בתי
הספר היסודיים וחטיבות הביניים ,אשר חושפים שיעורי אלימות דומים .כך ,לגבי אלימות מתונה
מדּווחים שיעורים דומים של אלימות בבתי הספר היסודיים ( )58.4%וחטיבות הביניים (,)55.6%
בהשוואה לשיעורים נמוכים יותר בחטיבות העליונות ( .)36.7%אותה מגמה נחשפת גם ,כאמור ,בכל
הנוגע לאלימות מילולית (בתי ספר יסודיים ,84.3% -חטיבות ביניים ,84.0% -בהשוואה ל72.2%-
בקרב החטיבות העליונות).
לעומת זאת ,מגמה זו מתהפכת בכל הנוגע לאלימות מינית ,לסכסוכים ולאלימות קשה בין
תלמידים .לגבי סוגי פגיעות אלו ,מדווחים מנהלי החטיבות העליונות על שיעורים גבוהים יותר של
אלימות ממנהלי חטיבות הביניים ,כאשר אלו מדווחים על שיעורים גבוהים יותר של אלימות מבתי
הספר היסודיים (אלימות מינית :בתי ספר יסודיים ,27.3% -חטיבות ביניים 31.4% -וחטיבות
עליונות ;38.3% -סכסוכים 27.7% ,20.7% :ו ,34.5%-בהתאמה; אלימות קשה 22.3% ,19.7% :ו-
 ,25.8%בהתאמה).
בהשוואה בין המגזרים ,ניתן לראות כי מנהלי בתי הספר היהודיים מדווחים על שיעורים
גבוהים יותר של אלימות לגבי כל הסוגים השונים של אלימות שנבחנו במחקר ,בהשוואה למנהלים
מן המגזר הלא יהודי .הפערים גדולים במיוחד בכל הנוגע לאלימות מילולית ( 85.5%לעומת 68.0%
במגזר הלא יהודי) ולאלימות מינית ( 34.4%לעומת  20.5%במגזר הלא יהודי).
בבואנו לבחון את ההבדלים בתוך המגזר היהודי ,אנו רואים כי באופן עקבי ,המנהלים
מבתי הספר הממלכתיים מדווחים על מעורבות רבה יותר של תלמידיהם בסוגי הפגיעה השונים.
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הפער גדול במיוחד בכל הנוגע לאלימות מינית 46.4% -מן המנהלים בפיקוח הממלכתי דיווחו על כך
לעומת  12.3%בלבד בפיקוח הממלכתי דתי .הפער משמעותי גם בכל הנוגע לאלימות מילולית -
 92.3%מן המנהלים בפיקוח הממלכתי דיווח על מעורבות של תלמיד או תלמידה שלהם בסוג
אלימות מילולית לעומת  72.9%בפיקוח הממלכתי דתי .כמו כן ,המנהלים בבתי הספר הממלכתיים
דיווחו על שיעורים גבוהים יותר של אלימות מתונה ( 59.0%לעומת  45.3%בבתי הספר הממלכתיים
דתיים) ושל אלימות קשה ( 28.1%לעומת  14.5%בקרב בתי הספר הממלכתיים דתיים).
תרשים :28
דיווחי מנהלים על אלימות תלמידים  -לפי שלבי חינוך
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תרשים :29
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בהשוואה בין המנהלים בתוך המגזר הלא יהודי ,עולה שמנהלים במגזר הבדואי מדווחים
על מעורבות רבה יותר של תלמידיהם כמעט בכל צורות האלימות .הפער בולט במיוחד בדיווחים על
סכסוכים בין תלמידים ( 45.0%במגזר הבדואי 20.7% ,דרוזים ,ו 14.2% -מנהלים במגזר הערבי),
ועל אלימות קשה כאשר ההבדלים בולטים במיוחד בהשוואה למגזר הדרוזי ( 23.2%בדואים,
 17.3%ערבים לעומת  6.1%דרוזים) .המנהלים במגזר הערבי דיווחו יותר משאר המנהלים על
אלימות מינית ( 23.3%בבתי ספר ערבים ,לעומת  15.9%בבתי ספר דרוזים ,ו 14.8% -בבתי ספר
בדואים) .בדיווח המנהלים על אלימות מתונה נמצא פער בולט בין המנהלים הדרוזים למנהלים
בבתי ספר ערבים ובדואים ( 24.4%מנהלים דרוזים 49.6% ,מנהלים ערבים ,ו 49.1% -מנהלים
בדואים).
תרשים :30

דיווחי מנהלים על אלימות תלמידים  -לפי קבוצות במגזר הלא יהודי
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בהשוואה בין השנים (לוח ב ,)6 .באופן כללי ,לא ניתן למצוא הבדלים עקביים .עם זאת,
בדרך כלל הדיווחים בשנת תשס"ב היו שונים באופן משמעותי משנת תשנ"ט והדיווחים של
המנהלים בשנת תשס"ה דומים לאלו של תשס"ב .למשל ,לגבי איום של תלמידים בדרך לבית הספר
או בדרך חזרה ישנה עלייה גדולה בין שנת תשנ"ט לתשס"ב (מ 57.3%-בתשנ"ט ל 73.7%-בתשס"ב)
וירידה קטנה של  7%בתשס"ה (ל .)66.7%-אותה מגמה נמצאה גם בנוגע לנגיעה של תלמיד בתלמיד
או בתלמידה אחרת בצורה מינית ללא הסכמה (תשנ"ט ,8.5% -תשס"ב ,19.2% -ושיעור דומה
בתשס"ה.)20.5% -
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אלימות של תלמידים כלפי מורים
ניתן לראות בלוח ב 6 .כי 15.5% ,מהמנהלים דיווחו שתלמיד איים מילולית על מורה שיפגע
בו/בה בבית הספר או אחרי הלימודים 9.5% ,דיווחו כי תלמיד איים על מורה עם כיסא ,אבן ,או
חפץ אחר ,ושיעורים נמוכים יותר דיווחו על כך שתלמיד נתן למורה אגרוף ,בעיטה ,או נשיכה
( ,)2.8%חתך או פצע מורה ( )1.6%ועל כך שתלמיד איים על מורה בסכין ( )0.7%לפחות פעם אחת
בחודש האחרון.
בהשוואה בין שלבי החינוך השונים ,ניתן לראות כי מנהלי בתי הספר היסודיים מדווחים
על שיעורים נמוכים יותר במידה משמעותית מהשיעורים המדווחים על ידי מנהלי חטיבות הביניים
והחטיבות העליונות ,כאשר האחרונים מדווחים על שיעורים דומים למדי .כך למשל ,כ 7%-ממנהלי
בתי הספר היסודיים מדווחים כי תלמיד איים מילולית על מורה שיפגע בו/בה בבית הספר או אחרי
הלימודים לפחות פעם אחת בחודש האחרון בהשוואה ל 24.4%-מן המנהלים בחטיבות הביניים ו-
 23.2%בחטיבות העליונות .כמו כן 1.2% ,מן המנהלים בבתי הספר היסודיים מדווחים על כך
שתלמיד נתן למורה אגרוף ,בעיטה או נשיכה ,לעומת כפי שלושה וחצי פעמים בקרב מנהלי חטיבות
הביניים ( )4.2%והחטיבות העליונות (.)4.5%
בהשוואה בין המגזרים ,לא מצאנו פערים עקביים .עם זאת ,בולטים הממצאים לגבי כך
שבעוד ששני אחוזים מן המנהלים במגזר היהודי מדווחים על כך שתלמיד חתך או פצע מורה לפחות
פעם אחת בחודש האחרון בבית ספרם ,רק  0.6%מן המנהלים במגזר הלא יהודי מדווחים על כך.
הפער מתהפך בכל הנוגע לאיום מילולי של תלמיד על מורה שיפגע בו/בה בבית הספר או אחרי
הלימודים ( 14%בהשוואה ל 20.1%-בקרב מנהלים במגזר הלא יהודי).
הממצאים גם מראים כי באופן עקבי מדווחים המנהלים בפיקוח הממלכתי על שיעורים
גבוהים יותר של אלימות של תלמידים נגד מורים בהשוואה למנהלים מהפיקוח הממלכתי דתי .כך
למשל 13% ,מן המנהלים בפיקוח הממלכתי מדווחים על כך שתלמיד איים על מורה עם כיסא ,אבן
או חפץ אחר לעומת  4.6%בלבד מן המנהלים בפיקוח הממלכתי דתי .כמו כן 17.6% ,מן המנהלים
בפיקוח הממלכתי מדווחים על איום מילולי של תלמיד על מורה בהשוואה ל 7.4%-בקרב מנהלי
בתי הספר הממלכתיים דתיים .בנוסף ,שלושה אחוזים ממנהלי בתי הספר הממלכתיים מדווחים על
תלמיד שחתך או פצע מורה לפחות פעם אחת בחודש האחרון בהשוואה לאף לא אחד ממנהלי בתי
הספר הממלכתיים דתיים.
בהשוואה בין המנהלים בתוך המגזר הלא יהודי ,בולטים הדיווחים הגבוהים של מנהלים
במגזר הבדואי על אלימות שהופנתה כלפי מורים בהשוואה למנהלים בשאר המגזרים .כך למשל,
 27.2%מהמנהלים בבתי ספר בדואים דיווחו שתלמיד איים על מורה שיפגע בו/בה בבית הספר או
אחרי הלימודים לעומת 19.1% ,בקרב מנהלים בבתי ספר ערבים ,ו 11.7% -בקרב מנהלים בבתי
ספר דרוזים .בולט גם הפער בדיווחים על תלמיד שאיים על מורה עם כיסא ,אבן או חפץ אחר
( 12.7%מנהלים בבתי ספר בדואים ,לעומת  6.9%ערבים ,ו 2.8% -דרוזים).
בהשוואה בין השנים (בין תשנ"ט לתשס"ה ,שבהן הופיעו שאלות אלו) ,ניתן לראות כי
באופן כללי ,מזווית הראייה של המנהלים ישנה נטייה לירידה באלימות של תלמידים כלפי מוריהם.
למשל ,בעוד ש 6.8%-מהמנהלים דיווחו בשנת תשנ"ט כי תלמיד נתן למורה אגרוף ,בעיטה או נשיכה
לפחות פעם אחת בחודש האחרון ,פחות ממחצית מדווחים על כך בתשס"ה ( .)2.8%כמו כן ,בשנת
תשנ"ט דיווחו  2.5%מהמנהלים כי תלמיד חתך או פצע מורה לעומת שיעור נמוך יותר בתשס"ה
(.)1.6%
סקר אלימות תשס"ה
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אלימות של הורים נגד אנשי צוות ותלמידים
בתחום האלימות של הורים נגד אנשי צוות ותלמידים בבית הספר ,ניתן לראות כי 20.1%
מהמנהלים מדווחים כי הורה איים באלימות על אחד מאנשי הצוות 8% ,דיווחו שהורה של אחד
התלמידים תקף תלמיד בבית הספר ו 4.4%-דיווחו על תקיפה של הורה את אחד מאנשי הצוות
לפחות פעם אחת בחודש האחרון.
בהשוואה בין שלבי החינוך השונים לא נמצאה מגמה ברורה ,אם כי בולט הפער בדיווח על
הורה שתקף תלמיד בבית הספר -כאשר מנהלי בתי הספר היסודיים דיווחו על כך בשיעור של
 ,12.2%פי שניים ממנהלי חטיבות הביניים ( )6.0%ובשיעורים ניכרים בהשוואה לתלמידי החטיבה
העליונה (.)1.5%
מנהלים מן המגזר הלא יהודי מדווחים בעקביות על שיעורים גבוהים יותר של מעורבות של
הורים באלימות בבית ספרם .כך ,למשל 8.8% ,מן המנהלים במגזר הלא יהודי מדווחים על כך
שהורה תקף אחד מאנשי הצוות לעומת  3%במגזר היהודי.
בהשוואה בתוך המגזר היהודי ,המגמה שנחשפת אינה עקבית .עם זאת ,בולט הפער בין
שיעור המנהלים בפיקוח הממלכתי שדיווחו על הורה שתקף אחד מאנשי הצוות ( ,)25.8%בהשוואה
לשיעור נמוך הרבה יותר של מנהלים בפיקוח הממלכתי דתי שדיווחו על כך (.)8.6%
בתוך המגזר הלא יהודי ,נמצא שמנהלים בבתי ספר בדואים מדווחים יותר מעמיתיהם
במגזר הלא יהודי על הורה שאיים באלימות על אחד מאנשי הצוות ( 28.7%בדואים 19.2% ,ערבים,
ו 16.1% -דרוזים) ,ועל הורה שתקף אחד מאנשי הצוות ( 10.1%בדואים 8.8% ,ערבים ,ו5.5% -
דרוזים)  .נמצא דמיון בין מנהלים בבתי ספר בדואים וערבים בדיווחם על הורה של אחד התלמידים
שתקף תלמיד אחר ( 9.1%ו 10.5% -בהתאמה); שיעור נמוך יותר ( )4.1%נמצא בקרב מנהלים בבתי
ספר דרוזים.
בהשוואה בין השנים (בין שנת תשנ"ט לתשס"ב) ,לא ניתן למצוא מגמה עקבית .עם זאת,
ניתן לראות עלייה משמעותית בין תשנ"ט ( )12.1%לתשס"ה ( )20.1%באיום של הורה על אחד
מאנשי הצוות.
אלימות של מורים נגד תלמידים
באשר לאלימות של מורים כלפי תלמידים ,הממצאים חושפים כי בעיני המנהלים ,עלבונות,
קללות או השפלות מילוליות של מורים נגד תלמידים הינה תופעה שכיחה 45% -מהמנהלים דיווחו
על התרחשותה לפחות פעם אחת בחודש האחרון .בנוסף ,דיווחו  13.4%מן המנהלים כי מורה בבית
ספרם נתן סטירה ,צביטה או דחיפה לתלמיד לפחות פעם אחת בחודש האחרון.
בהשוואה בין שלבי החינוך השונים לא ניתן למצוא מגמה עקבית ,אם כי בולט הפער בין
מנהלי בתי הספר היסודיים ,שכ 30%-מהם דיווחו על כך שמורה העליב ,קילל או השפיל מילולית
תלמיד ,בהשוואה ליותר מפי שניים בקרב מנהלי חטיבות הביניים ( )68.9%ול 51.5%-בקרב מנהלי
החטיבות העליונות.
הממצאים גם חושפים כי מנהלים מהמגזר הלא יהודי מדווחים על שיעורים גבוהים יותר
של אלימות מצד מורים .כך ,כ 5%-מן המנהלים במגזר היהודי מדווחים כי מורה נתן סטירה,
צביטה או דחיפה לתלמיד לפחות פעם אחת בחודש האחרון ,בהשוואה לשיעור גבוה יותר במידה
ניכרת של מנהלים מן המגזר הלא יהודי שדיווחו על כך ( .)40.4%כמו כן ,דיווחו  68.3%מהמנהלים
במגזר הלא יהודי על מורה שהעליב ,קילל או השפיל מילולית תלמיד ,לעומת  37.6%מן המנהלים
במגזר היהודי.
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בהשוואה בתוך המגזר היהודי ,נראה כי מנהלים משני סוגי הפיקוח מדווחים על שיעור
דומה של העלבה ,קללות והשפלות מילוליות של מורים את תלמידיהם ( 38.2%בפיקוח הממלכתי
דתי בהשוואה ל 36.4%-בממלכתי דתי) .אולם ,מנהלי בתי הספר הממלכתיים דתיים מדווחים
בשיעורים גבוהים הרבה יותר על מורה שנתן סטירה ,צביטה או דחיפה לתלמיד לפחות פעם אחת
בחודש האחרון בבית ספרם ( 8.6%בהשוואה ל 2.8%-בפיקוח הממלכתי).
בהשוואה בתוך המגזר הלא יהודי ,נמצא שמנהלים בבתי ספר דרוזים מדווחים הרבה פחות
על אלימות מורה כלפי תלמידים .כך למשל 19.5% ,מהמנהלים בבתי ספר דרוזים דיווחו על מורה
שנתן סטירה ,צביטה או דחיפה לתלמיד לפחות פעם אחת בחודש האחרון בבית ספרם לעומת,
 44.7%בקרב מנהלים בדואים ,ו 42.6% -בקרב שאר המנהלים בבתי ספר לא יהודים.
בהשוואה בין השנים ,ניתן לראות ירידה מסוימת בדיווחים על אלימות של מורים נגד
תלמידים .כך ,בעוד ש 50.5%-מן המנהלים דיווחו בשנת תשנ"ט כי מורה העליב ,קילל או השפיל
מילולית תלמיד לפחות פעם אחת בחודש האחרון 45% ,דיווחו על כך בתשס"ה .ירידה דומה חלה
גם בדיווח על סטירה ,צביטה או דחיפה שנתן מורה לתלמיד (תשנ"ט ,18.1% -תשס"ה.)13.4% -
ג .הערכת חומרת הבעיה (לוחות ג - 1 .ג 2 .בנספח ו')
בקשנו מהמנהלים להעריך את חומרת בעיית האלימות בבית-ספרם על גבי סולם בן 5
דרגות ( =1כלל לא בעיה או בעיה קטנה מאוד;  =2בעיה קטנה;  =3בעיה בינונית;  =4בעיה גדולה;
 = 5בעיה גדולה מאד) .לוח ג 1.מציג את התפלגות התשובות של המנהלים .כ 23.7% -מהמנהלים
סבורים שהאלימות כלל אינה בעיה או בעיה קטנה מאד 38.8% ,שהבעיה קטנה ופחות משליש
מהמנהלים ( )30.8%מעריכים שהבעיה היא בינונית בחומרתה .רק מספר קטן יחסית של מנהלים
( )6.7%מעריכים שבבית-הספר שלהם האלימות היא בעיה גדולה .אף לא אחד חשב שהבעיה גדולה
מאד.
בהשוואה בין שלבי החינוך השונים ובין המגזר היהודי ללא-יהודי לא נמצאו הבדלים
בולטים .לעומת זאת ,ההשוואה בין המנהלים בפיקוח הממלכתי לאלו בפיקוח הממלכתי דתי מעלה
הבדלים בולטים מאוד 34.6% :מהמנהלים בפיקוח הממלכתי דתי מעריכים שבבית ספרם אין כלל
בעיה או שהיא קטנה מאוד ,בהשוואה ל 16.4% -בלבד מהמנהלים בפיקוח הממלכתי .כמו כן,
 37.7%מן המנהלים בבתי הספר הממלכתיים מעריכים את הבעיה כבינונית לעומת  23.8%בלבד מן
המנהלים בפיקוח הממלכתי דתי .המנהלים בבתי ספר הדרוזים מעריכים יותר משאר המנהל במגזר
הלא יהודי שבבית ספרם אין כלל בעיה או שהיא קטנה מאוד ( 38.3%לעומת  27.1%בקרב מנהלים
בבתי ספר בדואים ,ו 24.4% -בקרב שאר המנהלים במגזר הלא יהודי).
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תרשים :31
שיעור המנהלים המעריכים את בעיית האלימות בביה"ס כגדולה וגדולה מאוד  -לפי קבוצות
בדואי
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בהשוואה בין השנים ,ניתן לראות בלוח ג 2 .מגמה מעורבת .בעוד ששיעורי המנהלים
שחושבים שהבעיה גדולה או גדולה מאד נותרו יציבים יחסית בין השנים (תשנ"ט ,6.7% -תשס"ב-
 7.1%ותשס"ה ,)6.7% -הרי ששיעור המנהלים שחושב שאין כלל בעיה או שהבעיה קטנה או קטנה
מאד ירד בין תשנ"ט ( )66.9%לתשס"ב ( )46.9%באופן משמעותי ואחר כך עלה שוב בתשס"ה
( )62.5%במידה משמעותית.
ד .מדיניות ותפקוד בית-הספר בתחום האלימות (לוחות ד -1 .ד 3 .בנספח ו')
המנהלים התבקשו להתייחס למדיניות בית-הספר ולפעילויות שונות שהם עושים כדי
להתמודד עם בעיית האלימות בבית-הספר שלהם וכדי למנוע את התפשטות הבעיה .לגבי כל פריט
התבקשו המנהלים לציין את מידת ההסכמה שלהם על סולם בן  4דרגות ( =1מאוד לא מסכים=2 ,
לא מסכים =3 ,מסכים =4 ,מסכים מאוד) .לוח ד 1 .מציג את שיעורי ההסכמה של כלל מנהלים עם
ההיגדים הרלבנטיים.
ניתן לראות בלוח ,כי התפיסה של המנהלים את מדיניות בית-הספר ואכיפתה היא חיובית
מאוד .מעל ל 90%-מהמנהלים מסכימים או מסכימים מאוד שיש בבית הספר חוקים ברורים
וידועים לתלמידים ולמורים באשר לכללי התנהגות ומשמעת ( ,)96.8%שצוות ההנהלה מתפקד
היטב בהתמודדות עם אלימות ( ,)96.6%שכמנהלים הם תורמים להפחתת האלימות בבית הספר
( ,)95.9%שיש בבית הספר מודעות רבה לנושא של מניעת האלימות ( ,)94.1%שהאכיפה של כללי
המשמעת בבית הספר היא עקבית ( ,)93.6%שהטיפול באלימות הוא חלק חשוב מ"האני מאמין"
הבית ספרי ( ,)93.3%שהנהלת ביה"ס פועלת לחשיפה ולדיון רציני באלימות בבית הספר ואינה
מסכימה "לטאטא מתחת לשטיח" ( ,)92.7%ושההתמודדות עם אלימות נמצאת בסדר עדיפות גבוה
אצלם ( .)90.9%רק  10.6%מהמנהלים אמרו שהם מרגישים חסרי אונים בהתמודדות עם אלימות.
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אולם ,יחד עם זאת ,יש לשים לב שרק  68.0%מהמנהלים הסכימו או הסכימו מאוד עם ההיגד שיש
להם הכלים להתמודדות יעילה עם אלימות בבית הספר.
כמעט שני שליש מהמנהלים אומרים שהמגבלות ,שמשרד החינוך מטיל על העונשים
והאמצעים שהם יכולים להפעיל ,פוגמות ביעילות הטיפול שלהם באלימות ( .)63.3%יש לציין,
שכשלושה רבעים מהמנהלים מציינים בחיוב את שיתוף הפעולה של ההורים בניסיונות למנוע
אלימות.
ההערכות של המנהלים את תפקוד המורים בבית-הספר בתחום זה הן פחות חיוביות באופן
ניכר מההערכות שלהם את צוות ההנהלה .אמנם 85.5% ,מסכימים שרוב המורים מתפקדים היטב
בהתמודדות עם אלימות ,אך למעלה משליש חושבים שרוב המורים נוטים להתעלם מאלימות
ברמה נמוכה (.)36.6%
בהשוואה בין המנהלים משלבי החינוך השונים לא נמצאו הבדלים גדולים או עקביים .עם
זאת ,ניתן לראות בלוח ד ,2 .שבבתי הספר היסודיים יש יותר הסכמה עם ההיגד שהמורים התורנים
בהפסקה בחצר פועלים באופן אקטיבי למנוע ולהפחית אלימות ( 89.8%לעומת  78.3%בחטיבות
הביניים ו 55.2%-בחטיבות העליונות).
בהשוואה בין המנהלים במגזר היהודי לאלו שבמגזר הלא יהודי לא נמצאו הבדלים בולטים
רבים .ההבדלים המשמעותיים ביותר הם בכך שהמנהלים במגזר היהודי מדווחים בשיעורים
נמוכים יותר על כך שהמורים התורנים בהפסקה בחצר פועלים באופן אקטיבי למנוע ולהפחית
אלימות בין תלמידים ( 74.7%בהשוואה ל 92.3%-בקרב מנהלים מהמגזר הלא יהודי) .הם גם
מדווחים בשיעורים גבוהים יותר על כך שהמורים נוטים להעלים עין מאלימות "ברמה קלה או
נמוכה" ( 38.8%בהשוואה ל 29.7%-במגזר הלא יהודי) .לעומת זאת ,מדווחים מנהלים במגזר הלא
יהודי בשיעורים נמוכים במידה ניכרת על כך שבית הספר מערב את המשטרה במידה הראויה
( 55.1%בהשוואה ל 71.5%-במגזר היהודי).
בתוך המגזר היהודי לא היו הבדלים עקביים בין המנהלים בפיקוח הממלכתי לאלו בפיקוח
הממלכתי דתי .עם זאת ,ניתן לראות כי לגבי ההיגד "אני מרגיש חסר אונים בהתמודדות עם
אלימות" ,המנהלים בפיקוח הממלכתי הביעו הסכמה רבה יותר מאשר המנהלים בפיקוח הממלכתי
דתי ( 14.1%לעומת  4.8%בפיקוח הממלכתי-דתי) .כמו כן ,המנהלים בפיקוח הממלכתי הסכימו
יותר עם כך שרוב המורים בבית ספרם חוששים להתערב בקטטות בין תלמידים ( 16.5%לעומת
 6.4%בפיקוח הממלכתי דתי).
בתוך המגזר הלא יהודי נמצא שכמעט בכל ההיבטים מנהלים בבתי ספר דרוזים מדווחים
על תמונת מצב חיובית יותר בכל הקשור למדיניות ולתפקוד בית הספר בתחום האלימות .הפערים
בולטים במיוחד בדיווחים על ההערכות שלהם את תפקוד המורים בבית-הספר .כך למשל2.8% ,
מהמנהלים הדרוזים מדווחים שרוב המורים חוששים להתערב בקטטות בין תלמידים – לעומת,
 13.0%בקרב מנהלים בבתי ספר ערבים ,ו 17.0% -בקרב מנהלים בבתי ספר בדואים .הם גם
מדווחים הרבה פחות על כך שרוב המורים בבית ספרם מעדיפים להתעלם מהתנהגויות אלימה
שאינה באחריותם הישירה ( 5.6%לעומת  20.7%בקרב מנהלים בבתי ספר ערבים ,ו 19.5% -בקרב
מנהלים בבתי ספר בדואים).
בהשוואה בין השנים (לוח ד )3 .לא ניתן לראות הבדלים גדולים או אחידים בכיוונם .אחד
ההבדלים היותר בולטים היא העלייה בהסכמה עם ההיגד שהמורים התורנים בהפסקה בחצר
פועלים באופן אקטיבי למנוע ולהפחית אלימות בין תלמידים :בשנת תשנ"ט דיווחו על כך כ70%-
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מן המנהלים לעומת שיעורים גבוהים יותר בתשס"ב ( )84.8%ודומים בתשס"ה ( .)83.7%כמו כן,
חלה ירידה משמעותית בין השנים בשיעורי ההסכמה של המנהלים עם ההרגשה ,שהם משקיעים
חלק רב מדי מזמנם כמנהלים בהתמודדות עם בעיות של אלימות 54.1% :בתשנ"ט ,שיעור דומה
בתשס"ב ( )51.4%ושיעור נמוך משמעותית בתשס"ה ( .)40.6%בנוסף ,חלה ירידה בהסכמה עם
ההיגד שרוב המורים בבית הספר מעדיפים להתעלם מהתנהגות אלימה שאינה באחריותם הישירה
( 35.8בתשנ"ט 23.1% ,בתשס"ב ו 20.6%-בתשס"ה).
ה .פעולות מניעה וטיפול להתמודדות עם בעיית האלימות בבית הספר (לוחות ה -1 .ה)4 .
הצגנו בפני מנהלי בתי הספר שורה של פעולות ובקשנו מהם להעריך באיזו מידה הם נקטו
בפעולות אלו במהלך שנת הלימודים האחרונה .הבחנו בין פעולות מניעה לבין פעולות שנעשו
בתגובה לאירועים אלימים .תשובות המנהלים מוצגות בלוח ה .1.נבחן ראשית את דיווחי המנהלים
על התנהגויות מניעה.
תרשים :32

שיעור המנהלים שדיווחו על פעולות למניעת אלימות
דיברת בפני קבוצת תלמידים

93.5

התייעצת עם צוות המורים כיצד למנוע אלימות

91.9

עבדת עם מועצת תלמידים

91.0

התקיימו פעילויות חינוכיות או דיונים

90.5

עסקת בהכנת תכנית בית ספרית

80.2

כינסת צוות היגוי בית ספרי

61.3

עבדת עם ועד ההורים

60.8

השתתפת בצוות קהילתי (רב-שירותי)

48.4

התייעצת עם הפיקוח כיצד למנוע אלימות

48.0
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כמעט כל המנהלים דיברו בפני קבוצת תלמידים בבית ספרם על נושא האלימות בבית
הספר :כ 40%-עשו זאת פעם פעמיים בשנה האחרונה ו 53.6%-עשו זאת שלוש פעמים ויותר .רובם
גם התייעצו עם צוות המורים כיצד למנוע אלימות :קרוב ל 60%-מהמנהלים ( )58.3%נקטו בפעילות
זו שלוש פעמים או יותר בשנה האחרונה ו 33.6% -נוספים עשו זאת פעם או פעמיים .פעילות שכיחה
נוספת היא לעבוד עם מועצת התלמידים או עם קבוצת תלמידים אחרת על קידום דרכים להתמודד
עם אלימות בבית הספר .בדרך זו נקטו  56%מהמנהלים שלוש פעמים או יותר ו 35% -עשו זאת פעם
או פעמיים .שיעור גבוה של מנהלים ציין ,שהמנהל עסק בהכנת תכנית בנושא ( )80.2%עבד עם ועד
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ההורים בנושא זה ( ,)60.8%כינס צוות היגוי בית ספרי ( )61.3%והשתתף בצוות קהילתי שנועד
להתמודד עם אלימות בקהילה (.)48.4%
באופן כללי ,יש נטייה למנהלים בחטיבות העליונות לדווח על השיעור הנמוך ביותר של
פעילויות מניעה ,ומנהלי בתי הספר היסודיים מדווחים בדרך כלל על פעילות רבה יותר .בין היתר
ניתן לראות ,שבעוד ש 70% -ממנהלי חטיבות הביניים והחטיבות העליונות עסקו בהכנת תכנית בית
ספרית מגובשת להתמודדות עם אלימות ,עסקו בכך כ 90% -ממנהלי בתי הספר היסודיים .מגמה
דומה נמצאה גם לגבי דיבור של המנהל בפני קבוצת תלמידים בבית הספר על הנושא של אלימות,
וגם לגבי עבודה עם מועצת התלמידים ועם ועד ההורים.
באופן כללי התמונה המתקבלת מלוח ה 2 .היא של דיווח רב יותר על ידי מנהלים במגזר
הלא יהודי על פעילויות מניעה שבהן הם נוקטים .הפערים בולטים במספר תחומים :בעוד ש75.7%-
מן המנהלים במגזר הלא יהודי מדווחים על כך שכינסו צוות היגוי ,רק  56.7%מן המנהלים במגזר
היהודי מדווחים על כך .פערים דומים התגלו גם בכל הנוגע לעבודה עם ועד ההורים ( 73.9%לעומת
 56.6%במגזר היהודי) ,הכנת תכנית בית ספרית ( 89.6%לעומת  ,77.2%בהתאמה) והשתתפות
בצוות קהילתי ( 57.6%לעומת  ,45.5%בהתאמה) .המנהלים בפיקוח הממלכתי נוטים לדווח על
הרבה יותר פעילויות מניעה בהשוואה למנהלים בפיקוח הממלכתי דתי .בין היתר ,המנהלים
בפיקוח הממלכתי השתתפו יותר בצוות קהילתי ( 51.2%לעומת  ,)34.8%עבדו עם ועד ההורים
( 60.4%בהשוואה ל 49.6% -בפיקוח הממלכתי דתי) ,עסקו בהכנת תוכנית בית ספרית (82.5%
לעומת  67.4%בפיקוח הממלכתי דתי) ,התייעצו יותר עם צוות המורים ( 95.7%לעומת )82.2%
ועבדו יותר עם מועצת התלמידים ( 95%לעומת  82.2%בפיקוח הממלכתי דתי).
בהשוואה בין המנהלים בתוך המגזר הלא יהודי (לוח ה )3 .לא נמצאו הבדלים עקביים בין
המנהלים בדיווחם על פעילויות מניעה שבהן הם נקטו .כך למשל ,יותר מנהלים בבתי ספר בדואים
דיווחו על שעבדו עם ועד ההורים ( 81.2%לעומת  66.8%בקרב מנהלים בבתי ספר דרוזים ,ו72.6% -
בקרב שאר המנהלים במגזר הלא יהודי) .לעומת זאת ,יותר מנהלים בבתי ספר ערבים דיווחו על
עבודה עם מועצת התלמידים ( 98.2%לעומת  94.8%בקרב מנהלים בבתי ספר בדואים ,ו86.9% -
בקרב מנהלים בבתי ספר דרוזים).
ההשוואה בין דיווחי המנהלים בין השנים (לוח ה )4 .אינה מצביעה על מגמה עקבית .לגבי
פעילויות מסוימות ,ההבדלים בין השנים גדולים .כך למשל 37.5% ,מנהלים ציינו בשנת תשנ"ט כי
הם התייעצו עם הפיקוח כיצד למנוע אלימות לפחות פעם אחת במהלך שנת הלימודים הנוכחית,
בהשוואה למעל לפי שניים בשנת תשס"ב ( )87.3%ולאחר מכן בהשוואה לשיעורים נמוכים הרבה
יותר בתשס"ה ( .)48%פערים גדולים ,אם כי שונים במגמתם ,נמצאו לגבי התייעצות עם צוות
המורים .בעוד שבשנת תשנ"ט דיווחו על כך  90.5%מהמנהלים ,בתשס"ב דיווחו על כך 62.6%
ובתשס"ה .91.8%
בחלק הקודם דנו בפעולות מניעה .באשר לפעולות שנעשו בתגובה לאירועים אלימים בבית
הספר ניתן לראות בלוח ה 1 .שהיו מספר התנהגויות ,שרוב רובם של המנהלים דיווח עליהן
כתגובות שבהן נקטו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה .בין התגובות השכיחות ביותר נמצאו
הפעולות הבאות :לדבר עם התלמיד על התנהגותו האלימה ( 97.9%מהמנהלים עשו זאת לפחות
פעם אחת); להעניש תלמיד על התנהגותו האלימה ( ;)96.5%לכתוב להורי התלמיד מכתב או לשוחח
איתם בטלפון עקב התנהגות אלימה ( ;)93.3%להזמין את ההורים לשיחה בהקשר למעורבות של
ילדם באלימות בבית-הספר ( ;)91.2%כמו כן ,שיעור גבוה של המנהלים דיווח על כך שהביא לכך
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שתלמיד הושעה באופן זמני מהלימודים עקב התנהגות אלימה ( )90.6%ושהדריך מורה כיצד
להתמודד עם אלימות (.)90.2%
המנהלים תיארו פעילויות מסוימות שהן שכיחות פחות 27.3% :דיווחו על כך שהביאו לכך
שתלמיד אלים יועבר מבית הספר שלהם ,הביאו לכך שהמשטרה הוזמנה עקב התנהגות אלימה של
תלמיד מבית ספרם ( ,)23.6%ושנאלצו להעניש כיתה שלמה עקב אירוע אלים ( .)20.1%שיעור נמוך
אף יותר דיווחו כי דאגו לכך ,שחבר צוות שפגע בתלמידים הועבר מבית הספר שלהם ()10.5%
ושהזמינו משטרה עקב התנהגות אלימה של הורה של ילד מבית ספרם (.)9.1%
בהשוואה בין שלבי החינוך ,לא ניתן למצוא מגמה עקבית .אם כי ,נראה כי מנהלי בתי
הספר היסודיים מדווחים על הרבה פחות מגע עם המשטרה 3.8% :מהם מדווחים על כך שהביאו
לכך שהמשטרה הוזמנה עקב התנהגות אלימה של תלמיד לעומת  38.8%ממנהלי חטיבות הביניים ו-
 48.2%ממנהלי החטיבות העליונות .כמו כן 3.8% ,דיווחו על כך שהזמינו משטרה עקב התנהגות
אלימה של הורה לעומת  14.2%ממנהלי חטיבות הביניים ו 14.9%-ממנהלי החטיבות העליונות.
בהשוואה בין המנהלים במגזר היהודי לאלו שבמגזר הלא יהודי ניתן לראות מספר הבדלים
בולטים .בעוד שכמעט כל המנהלים במגזר היהודי מדווחים שהשעו תלמיד זמנית לפחות פעם אחת
( ,)94.0%הרי רק  77.4%מהמנהלים במגזר הלא יהודי מדווחים על השעייה .כמו כן ,המנהלים
במגזר היהודי מדווחים הרבה יותר על מצב שבו נאלצו להעניש כיתה שלמה עקב אירוע אלים
( )22.6%בהשוואה למגזר הלא יהודי ( .)10.7%גם על הזמנת משטרה עקב התנהגות אלימה של
תלמיד מדווחים המנהלים במגזר היהודי מעט יותר מעמיתיהם ( 24.9%לעומת  .)18.6%לעומת
זאת ,המנהלים במגזר הלא יהודי מדווחים יותר על הזמנת משטרה עקב התנהגות אלימה של הורה
( 15.3%במגזר הלא יהודי לעומת  7.5%במגזר היהודי).
באופן כללי ,שיעור המנהלים בפיקוח הממלכתי המדווחים על פעילויות בתגובה לאירועים
אלימים הוא מעט גבוה יותר מזה שבקרב המנהלים בפיקוח הממלכתי-דתי .עם זאת ,יש לשים לב
כי המגמה מתהפכת במידה משמעותית בכל הנוגע להעברת חבר צוות שפגע בתלמידים מבית הספר:
בעוד שכ 18%-מן המנהלים בפיקוח הממלכתי דתי דיווחו על כך ,רק  6%ממנהלי בתי הספר
הממלכתיים דיווחו כי ביצעו פעולה זו לפחות פעם אחת במהלך השנה הנוכחית.
בהשוואה בין המנהלים בתוך המגזר הלא יהודי לא נמצאו הבדלים עקביים בדיווחם על
פעילויות שנקטו בתגובה לאירוע אלים .כך למשל נמצא שיותר מנהלים בבתי ספר ערבים מדווחים
על שהביאו לכך שתלמיד מביה"ס הושעה זמנית מהלימודים הם גם מדווחים יותר על הזמנת הורים
לשיחה בהקשר למעורבות ילדים באלימות ביה"ס –  82.2%ו 98.1% -לעומת  72.0%ו 91.6% -בקרב
מנהלים בבתי ספר בדואים ו 60.3% -ו 79.4% -בקרב מנהלים בבתי ספר דרוזים .מנהלים בבתי ספר
בדואים דיווחו יותר משאר המנהלים במגזר הלא יהודי על הזמנת משטרה עקב התנהגות אלימה
של הורה של ילד מבית ספרם ( 22.5%לעומת  13.8%בקרב מנהלים בבתי ספר ערבים ,ו6.9% -
בקרב מנהלים בבתי ספר דרוזים).
בהשוואה בין השנים (לוח ה ,)4 .לא ניתן למצוא הבדלים בולטים .עם זאת ניתן לציין
שבתשנ"ט דיווחו כ 84%-מהמנהלים על חיוב תלמידים לתקן או לקנות ציוד שהשחיתו ,בהשוואה
לשיעור נמוך יותר בתשס"ב ( )79.7%ונמוך אף יותר בתשס"ה ( .)71.8%בנוסף ,בעוד שבשנת תשנ"ט
רק כ 63%-דיווחו כי עבדו עם מועצת התלמידים כדי להגיב באופן הולם לאירוע אלים ,דיווחו על כך
 71.3%בתשס"ב ושיעור דומה בתשס"ה (.)73.7%
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ו .יחסי גומלין עם גורמים רלבנטיים לטיפול באלימות (לוחות ו – 1 .ו ,4 .בנספח ו')
הצגנו בפני המנהלים סידרה של שאלות לגבי יחסי הגומלין שלהם עם גורמים שונים
הרלבנטיים לטיפול בבעיית האלימות בבית-הספר .הגורמים היו :ועד ההורים ,המערך המסייע,
מנהל האגף או מחלקת החינוך ברשות המקומית ,גורמי פיקוח של משרד החינוך וגורמי משטרה.
לגבי כל אחד מהגורמים בקשנו מהמנהלים להעריך את מידת התמיכה ,הסיוע או טיב היחסים שיש
להם עם אותו גורם .תשובות המנהלים לכל השאלות היו על סולם בן  5דרגות ( =1כלל לא =2 ,מעט,
 =3לפעמים =4 ,די הרבה =5 ,הרבה מאוד).
תשובות כלל המנהלים לשאלות אלה מוצגות בלוח ו .1 .התפלגות התשובות לפי תת
קבוצות מוצגת בלוחות ו - 2 .ו .3 .להלן נסקור את הממצאים הבולטים עבור כלל המנהלים ועבור
תת קבוצות של מנהלים לגבי היחסים שלהם עם כל גורם.
יחסים עם ועד ההורים (או קבוצת הורים אחרת)
הדיווח של המנהלים על יחסיהם עם ההורים הינו מורכב ומציג תמונה מעורבת .רוב
המנהלים מדווחים על מעורבות חיובית של ההורים בכל הנוגע להתמודדות עם בעיית האלימות:
 40.6%מהם מדווחים על כך שוועד ההורים מראה נכונות ורצון כן לסייע למנהל בהתמודדות די
הרבה והרבה מאוד ,ו –  44.8%מדווחים על כך שההורים עושים זאת מעט או לפעמים .עם זאת ,רק
 13.8%מהמנהלים מציינים שההורים מעורבים בהתמודדות עם אלימות די הרבה או הרבה מאוד.
אמנם רק  4.6%מהמנהלים חושבים שההורים מפעילים לחצים מיותרים די הרבה או הרבה מאוד,
אך בסך הכל ההערכה של תרומת ההורים להתמודדות היא נמוכה למדי – רק  17%מהמנהלים
מעריכים שתרומתם היא די רבה או רבה מאוד 27.5% ,חושבים שהם תורמים מעט ו28.6% -
שאינם תורמים כלל.
באופן כללי ,לא ניתן למצוא הבדלים עקביים או בולטים בהערכה של המנהלים משלבי
החינוך השונים את יחסיהם עם ועד ההורים .עם זאת ,בולט הממצא כי שיעור גבוה יותר ממנהלי
החטיבות העליונות ( )11.6%רואים בוועד ההורים כגורם שמפעיל עליהם לחצים מיותרים
(בהשוואה ל 2.9%-ביסודי ו 1.8%-בחטיבות הביניים) .גם בין המגזרים לא ניתן למצוא פערים
עקביים או בולטים.
פיקוח הממלכתי היו דיווחים רבים יותר על שיתוף פעולה טוב עם ההורים מאשר בפיקוח
הממלכתי-דתי .ההבדל הבולט ביותר הוא בהערכה של המנהלים את רצונם הכן של ההורים לסייע
בהתמודדות עם אלימות – 49%מהמנהלים בפיקוח הממלכתי הסכימו עם היגד זה בהשוואה ל-
 27.4%בפיקוח הממלכתי דתי.
מנהלים בבתי הספר הדרוזים מדווחים על יחסים חיוביים יותר עם ההורים מאשר שאר
המנהלים במגזר הלא יהודי .כך למשל 32.8% ,מהמנהלים בבתי הספר הדרוזים מדווחים שההורים
תורמים באופן משמעותי להתמודדות עם אלימות לעומת  16.5%ערבים ,ו 10.6% -בדואים.
בהשוואה בין השנים (לוח ו )4 .נראה שבאופן כללי יש נטייה מסוימת לירידה בהערכה
חיובית למקומם של ההורים בהתמודדות עם האלימות .הירידה היא בהערכת המעורבות של
ההורים בהתמודדות עם אלימות (תשנ"ט ,18.7% -תשס"ב 17.5% -ותשס"ה ,)13.8%-בכך שהם
מראים נכונות ורצון לסייע (תשנ"ט ,44.7% -תשס"ב 43.5% -ותשס"ה .)40.6% -כמו כן ,מדווחת
הערכה שלילית יותר כלפי ההורים כמפעילים לחצים מיותרים בתשס"ב ( )5.2%ובתשס"ה ()4.6%
בהשוואה לתשנ"ט (.)1.6%
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תרשים :33

הערכת המנהלים את התרומה של כל אחד מהגורמים להתמודדות עם אלימות
('די רבה' או 'רבה מאוד')
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משטרה

יועצים ופסיכולוגים

שיתוף פעולה עם המערך המסייע (יועצים ופסיכולוגים)
שיעור גבוה של מנהלים חושבים שאנשי המערך המסייע משתפים אתם פעולה די הרבה או
הרבה מאוד ( )73.5%ושיש להם הידע והכישורים המתאימים לסייע בנושא זה ( .)60.8%אולם
שיעור המנהלים המעריכים באופן חיובי היבטים אחרים של תפקוד אנשי המערך המסייע אינו גבוה
כל כך 46.8% :חושבים שהם מקדישים את הזמן הנחוץ לטיפול בנושא ורק  35.9%חושבים שהם
יוזמים פעילויות חינוכיות ופרויקטים בנושא די הרבה או הרבה מאוד .ההערכה הכללית של
תרומתם אינה גבוהה – רק  41.0%מהמנהלים חשבו שהם תורמים די הרבה או הרבה מאוד ,ו –
 30.6%חשבו שהם תורמים מעט או כלל לא .חשוב עם זאת לציין ,שההערכה של תרומת אנשי
המערך המסייע היא הגבוהה ביותר בין כל הגופים ששיתוף הפעולה עמם נבדק בסקר זה.
באופן כללי ,ההערכות של המנהלים בחטיבות העליונות הן גבוהות משל המנהלים
בחטיבות הביניים ,וההערכות של מנהלי בתי הספר היסודיים הן הנמוכות ביותר .הפערים הגדולים
ביותר הם בהערכת המנהלים שלאנשי המערך המסייע יש את הכישורים המתאימים לסייע בנושא
אלימות ( 59.6%ביסודי 52.5% ,בחטיבות הביניים ו 71.7%-בחטיבות העליונות) ,ושהם יוזמים
פעילויות חינוכיות ( 43.7%בחטיבות העליונות 34.2% ,בחטיבות הביניים ,ו 33.1%-בבתי הספר
היסודיים).
ההערכות של המנהלים במגזר הלא יהודי הן נמוכות באופן עקבי מאלו של המנהלים במגזר
היהודי .הפער בולט במיוחד בהערכות לגבי המידה שבה לאנשי המערך המסייע יש ידע וכישורים
להתמודד עם אלימות ( 64.1%במגזר היהודי לעומת  50.2%במגזר הלא יהודי) ,ושהם תורמים
באופן משמעותי להתמודדות המנהל עם אלימות ( 43.3%בהשוואה ל 33.5%-במגזר הלא יהודי).
המנהלים בפיקוח הממלכתי מעריכים את המערך המסייע במידה רבה יותר מן המנהלים
בפיקוח הממלכתי דתי .כך למשל 48.3% ,מהם מעריכים כי המערך המסייע תורם באופן משמעותי
להתמודדות שלהם עם אלימות בהשוואה לכשליש בלבד ( )32.6%מן המנהלים בפיקוח הממלכתי
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דתי .כמו כן 51.8% ,מהם מעריכים ,כי המערך המסייע מקדיש את הזמן הנחוץ לטיפול בנושא,
בהשוואה ל 42.3%-מן המנהלים בפיקוח הממלכתי דתי.
המנהלים בבתי הספר הבדואים מעריכים את המערך המסייע במידה נמוכה יותר מן
המנהלים האחרים במגזר הלא יהודי .למשל 30.7% ,מהם מדווחים שלמערך המסייע יש את הידע
והכישורים המתאימים לסייע בנושא זה לעומת  55.8%בקרב מנהלים בבתי ספר ערבים ,ו60.5%-
בבתי ספר דרוזים.
בהשוואה בין השנים ,ישנה בסך הכל יציבות בהערכות המנהלים את יחסי הגומלין שלהם
עם אנשי המערך המסייע .עם זאת ,לגבי ההיגד שעוסק בכך שהם משתפים עם המנהל פעולה ,ישנו
דמיון בין תשנ"ט ( )82.2%ותשס"ב ( )83.1%ולאחר מכן ,חלה ירידה מסוימת בשנת תשס"ה
(.)73.5%
יחסים עם מנהל מחלקת החינוך  /מנהל האגף ברשות המקומית
באופן כללי ,הערכות המנהלים באשר לתרומתם ולמעורבותם של מנהל האגף או מנהל
מחלקת החינוך ברשות המקומית הן נמוכות למדי .אמנם 38.7% ,מהמנהלים אומרים שגורם זה
מבין את הצרכים החינוכיים של בית הספר די הרבה או הרבה מאוד ,ו 38.2% -מהמנהלים מעריכים
שגורם זה מראה נכונות ורצון כן לסייע להם די הרבה או הרבה מאוד ,אולם רק כ 13%-מעריכים,
שגורם זה תורם להתמודדות שלהם די הרבה או הרבה מאוד .ייתכן שההסבר קשור לכך שרק
 14.6%מהמנהלים חושבים שמנהל האגף/מחלקת החינוך ברשות המקומית מקצה את המשאבים
הראויים די הרבה או הרבה מאוד.
ההערכות של מנהלי בתי הספר היסודיים הן נמוכות באופן עקבי מאלו של מנהלי חטיבות
הביניים והעליונות ,אך הפערים אינם גדולים .למשל 34.6% ,מהמנהלים בבתי הספר היסודיים
מעריכים את הנכונות והרצון הכן של אנשי הרשות המקומית לסייע הרבה או הרבה מאד לעומת
 39.6%ממנהלי החטיבות העליונות ו 44.8%-ממנהלי חטיבות הביניים.
ההערכות של המנהלים במגזר הלא יהודי באשר לתרומה של אנשי הרשות המקומית ,הן
נמוכות באופן עקבי משל המנהלים היהודיים .כך למשל ,בעוד ש 44%-מן המנהלים היהודיים
מעריכים כי אנשי הרשות המקומית מבינים את הצרכים של בית הספר ,רק כמחצית משיעור זה
בקרב המנהלים מן המגזר הלא יהודי מסכימים עם היגד זה ( .)22.1%פערים דומים מתגלים גם בכל
הנוגע להערכת הנכונות והרצון הכן של אנשי הרשות המקומית לסייע ( 43.0%לעומת  23.7%בקרב
מנהלים במגזר הלא יהודי).
בהשוואה בין המנהלים בפיקוח הממלכתי לאלו שבפיקוח הממלכתי דתי מתקבלת תמונה
מעניינת .מצד אחד ,המנהלים בפיקוח הממלכתי דתי מעריכים את הקצאת המשאבים על ידי
הרשות המקומית במונחים חיוביים מעט יותר ( 19.3%בהשוואה ל 14.9% -בפיקוח הממלכתי).
אולם ,ההערכות שלהם לגבי הבנת הצרכים החינוכיים ( 34.3%לעומת  48.5%בקרב מנהלי בתי
הספר הממלכתיים) ,כמו גם לגבי ההיגדים האחרים ,הנוגעים לתרומת אנשי הרשות המקומית,
נמוכות יותר.
בהשוואה בתוך המגזר הלא יהודי מנהלים דרוזים מעריכים במידה רבה יותר את התרומה
של אנשי הרשות המקומית .כך למשל 33.8% ,מהם מדווחים שהם מבינים את הצרכים החינוכיים
שלהם ,לעומת  21.9%בקרב מנהלים בבתי ספר ערבים ,ו 17.3% -בקרב מנהלים בבתי ספר בדואים.
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בהשוואה בין השנים לא ניתן לזהות מגמות עקביות .אם כי ,בולט הממצא לפיו חלה ירידה
בהערכת המנהלים את אנשי הרשות המקומית כמבינים את הצרכים החינוכיים של בית הספר
(תשנ"ט ,49.1% -תשס"ב 40.2%-ותשס"ה.)38.7% -
גורמי הפיקוח של משרד החינוך
מרבית המנהלים סבורים שגורמי הפיקוח מודעים לחשיבות הנושא ( 69.4%חושבים כך די
הרבה והרבה מאוד) ,ומבינים את הצרכים החינוכיים של בית-הספר ( .)59.8%רובם גם אינו חושב
שגורמי הפיקוח פוגעים בסמכותם החינוכית 76.7% :אומרים שאין כלל פגיעה כזו ורק  2.5%אמרו
שיש פגיעה כזו די הרבה או הרבה מאוד .כמו כן ,רק  2.4%מהמנהלים אמרו שגורמי הפיקוח
מפעילים לחצים מיותרים די הרבה או הרבה מאוד.
עם זאת ,רבים מהמנהלים סבורים שגורמי הפיקוח אינם מקצים את המשאבים הנדרשים:
 36.9%אמרו שהם כלל אינם מקצים את המשאבים הנדרשים ועוד  31.0%אמרו שהם מקצים מעט.
רק מעט מנהלים חשבו שגורמי הפיקוח עוזרים להם בידע ובכישורים שלהם בהתמודדות שלהם עם
אלימות 17.3% :חשבו שזה קורה די הרבה או הרבה מאוד 30.1% ,חשבו שזה קורה מעט ושיעור
דומה ( )29.6%חשבו שזה כלל לא קורה .ולבסוף ,גם הערכת התרומה של גורמי הפיקוח לא הייתה
גבוהה :רק  16.5%העריכו אותה די הרבה והרבה מאוד בעוד שלמעלה מרבע ( )28.2%העריכו את
התרומה כמעטה ועוד  29.5%מהמנהלים העריכו שכלל לא הייתה תרומה כזו.
ההשוואה לפי שלבי חינוך אינה מראה הבדלים ניכרים או עקביים בין המנהלים
בהערכותיהם את גורמי הפיקוח במשרד .ההבדל היותר בולט היא תחושה חזקה יותר בקרב מנהלי
החטיבות העליונות שגורמי הפיקוח פוגעים בסמכותם המקצועית כמנהלים ( 6.7%הסכמה
בהשוואה ל 1.5%-בחטיבות הביניים ו 1.1%-בבתי הספר היסודיים).
במגזר היהודי יש נטייה להעריך את גורמי הפיקוח באופן חיובי יותר מאשר במגזר הלא
יהודי .כך ,המנהלים במגזר היהודי חושבים שגורמי הפיקוח של המשרד נותנים גיבוי נאות יותר
מאשר מנהלים במגזר הלא יהודי ( 54.6%לעומת  37.9%במגזר הלא יהודי) ,מודעים לחשיבות
הנושא ( 73.3%לעומת  ,57.4%בהתאמה) ומבינים את הצרכים החינוכיים של בית הספר (63.1%
לעומת  ,49.6%בהתאמה) .בהשוואה בין סוגי הפיקוח השונים בתוך המגזר היהודי ,נמצא שבקרב
המנהלים בפיקוח הממלכתי יש נטייה קלה להערכות חיוביות יותר של גורמי הפיקוח מאשר
בפיקוח הממלכתי דתי.
בהשוואה בתוך המגזר הלא יהודי נמצאה מגמה מעורבת בהערכת המנהלים את גורמי
הפיקוח .למשל מנהלים בבתי ספר דרוזים מדווחים הרבה יותר על כך שגורמי הפיקוח במשרד
נותנים להם גיבוי נאות ( 58.0%לעומת  38.2%בפיקוח הבדואי ,ו 34.4% -בפיקוח הערבי) .בעוד
שמנהלים בדואים מדווחים פחות על כך שהם פוגעים בסמכותם החינוכית כמנהלים ( 0.9%לעומת
 3.2%בחינוך הערבי ,ו 4.4% -בחינוך הדרוזי) .פחות מנהלים בפיקוח הערבי מדווחים שהמפקחים
מפעילים עליהם לחצים מיותרים ( 2.7%לעומת  5.8%בפיקוח הבדואי ,ו 6.0% -בפיקוח הדרוזי).
בהשוואה בין השנים ,לא ניתן למצוא מגמה אחידה .אם כי ,בולטת הירידה בין שנת
תשס"ב ( )62.9%לשנת תשס"ה ( )50.5%בהערכת המנהלים את גיבוי המשרד ,ובהבנתו את הצרכים
החינוכיים של בית הספר (תשס"ב ,66.4% -תשס"ה .)59.8% -עם זאת ,ניתן לראות במקביל כי
במהלך השנים חלה ירידה בהסכמה של המנהלים עם ההיגד כי גורמי הפיקוח של המשרד מפעילים
עליהם לחצים מיותרים (תשנ"ט ,5.2% -תשס"ב 4.2 -ותשס"ה )2.4% -ופוגעים בסמכותם החינוכית
(תשנ"ט ,6.9% -תשס"ב 3.2% -ותשס"ה.)2.5% -
סקר אלימות תשס"ה
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גורמי משטרה
כשליש מהמנהלים מעריכים שהמשטרה מבינה את הצרכים החינוכיים של בית הספר די
הרבה או הרבה מאד ( )32.5%ושהמשטרה נענית ביעילות לפניות שלהם די הרבה או הרבה מאוד
( 19.3% .)31.5%מהם מעריכים שהמשטרה תורמת באופן משמעותי להתמודדות שלהם עם בעיית
האלימות וכאחוז אחד מן המנהלים חשים שהם פוגעים בסמכותם החינוכית כמנהלים די הרבה או
הרבה מאוד ,וכאחוז נוסף חשים שהם מפעילים עליהם לחצים מיותרים די הרבה או הרבה מאוד.
לא נמצאו הבדלים עקביים בדיווחי המנהלים משלבי החינוך השונים ,ומהמגזרים השונים.
באופן כללי ,ההערכות של מנהלי בתי הספר בפיקוח הממלכתי דתי הן נמוכות במידת מה משל אלו
של המנהלים בפיקוח הממלכתי .הפער בולט יותר בהערכה עד כמה המשטרה תורמת באופן
משמעותי להתמודדות שלהם עם אלימות ( 7%לעומת  22.9%בפיקוח הממלכתי) ובהערכה שלהם
לגבי מידת ההיענות של המשטרה ביעילות לפניותיהם ( 20.7%לעומת  34.4%בפיקוח הממלכתי).
בהשוואה בין המנהלים במגזר הלא יהודי נמצאה מגמה מעניינת .בעוד שיותר מנהלים
דרוזים מדווחים על כך שגורמי המשטרה מבינים את הצרכים החינוכיים שלהם ,תורמים באופן
משמעותי להתמודדותם עם אלימות ,ונענים ביעילות לפניות שלהם .הם גם מדווחים יותר משאר
המנהלים על כך שגורמי משטרה מפעילים עליהם לחצים מיותרים ,ופוגעים בסמכותם החינוכית
כמנהלים.
בהשוואה בין השנים ,לא ניתן למצוא מגמות אחידות .עם זאת ,ניתן למצוא נטייה לירידה
בהערכה חיובית של פעילות המשטרה לגבי מספר היגדים .כך ,ישנה ירידה של כ 17%-בין שנת
תשס"ב ( )48.4%לשנת תשס"ה ( )31.5%בהערכה של יעילות המשטרה במענה לפניות המנהלים .כמו
כן ,יש ירידה בהערכה של המנהלים את גורמי המשטרה כמבינים את הצרכים החינוכיים של בית
הספר (תשנ"ט ,44.1% -תשס"ב ,38.4% -תשס"ה )32.5% -וגם בתרומה של המשטרה להתמודדות
עם אלימות ( 29%בתשנ"ט ,שיעור נמוך יותר בתשס"ב 15.3% -ושיעור דומה בתשס"ה.)19.3% -

ז .הכשרה ,השתלמויות וסיוע (לוחות ז – 1 .ט 3 .בנספח ו')
מנהלים נשאלו אם במהלך לימודיהם במכללה או באוניברסיטה הם קיבלו הכשרה לטיפול
ולהתמודדות עם אלימות בבית-הספר .הממצאים בלוח ז 1 .מצביעים על כך שרק כשליש
מהמנהלים ( )31.7%קיבלו הכשרה כזו .השיעור נמוך במיוחד בקרב מנהלי החטיבות העליונות
( ,)20.1%והוא גבוה יותר במגזר הלא יהודי ( 56.0%בהשוואה ל 24.2% -בלבד בקרב המנהלים
במגזר היהודי) .בתוך המגזר היהודי מדווחים המנהלים בפיקוח הממלכתי על שיעור מעט גבוה
יותר של קבלת הכשרה ( 26.8%בהשוואה ל 19.2% -בקרב המנהלים בפיקוח הממלכתי דתי) .כמעט
ולא נמצאו הבדלים בין המנהלים בתוך המגזר הלא יהודי.
בהשוואה בין השנים (לוח ז ,)2 .ניתן לראות ירידה בשיעורי המדווחים בין תשנ"ט לתשס"ב
(מ 34.6%-ל )25.4%-ולאחר מכן עלייה בשיעור המדווחים בתשס"ה (.)31.7%
בקשנו מהמנהלים להעריך את ההכשרה שקיבלו (לוח ז .)3 .יש לציין שהמדובר בקבוצה
קטנה של מנהלים שדיווחו שקיבלו הכשרה ומשום כך הערכה זו מבוססת על מספר קטן יחסית של
תגובות .באופן כללי ניתן לראות ,ששיעור קטן יחסית מהמשיבים חשב שההכשרה לא מסייעת להם
כלל ( ,)9.2%וכמחצית חושבים שהיא מסייעת להם במידה קטנה ( )49.1%ואילו כ 42%-מעריכים כי
היא מסייעת להם במידה רבה.
סקר אלימות תשס"ה
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שאלנו את המנהלים האם השתתפו בהשתלמות בנושא של מניעה של אלימות והתמודדות
אתה (לוח ח .)1 .למעלה ממחצית מהמנהלים ( )56.8%ציינו שהשתתפו בהשתלמות .השיעור היה
כמעט כפול בקרב המנהלים בפיקוח הממלכתי לעומת הממלכתי דתי ( 65.5%לעומת  38.3%בפיקוח
הממלכתי דתי) .מנהלים בחינוך הערבי מדווחים יותר מהאחרים על שהשתתפו בהשתלמות –
 62.9%לעומת 55.8% ,בחינוך הבדואי ,ו 53.2% -בחינוך הדרוזי).
בהשוואה בין השנים נראה שיש עלייה בשיעור המנהלים המדווחים על השתתפות
בהשתלמות (לוח ח .)2 .בעוד ש 37.4%-מהמנהלים דיווחו על השתתפות בתשנ"ט 53.6% ,דיווחו על
כך בתשס"ב ו 56.8%-בתשס"ה.
תרשים :34

שיעור המנהלים שקיבלו הכשרה במהלך לימודיהם בתחום ההתמודדות עם אלימות
בדואי

58.4

דרוזי

60.0

ערבי

54.5

ממלכתי דתי

19.2

ממלכתי

26.8

לא יהודי

56.0

יהודי

24.2

חטיבה עליונה

20.1

חטיבת ביניים

37.9

יסודי

34.1
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המנהלים התבקשו להעריך את ההשתלמות שהשתתפו בה .לוח ח 3 .מציג את הערכת כלל
המנהלים .בסך הכל ,ניתן לראות שההערכות המנהלים היו חיוביות למדי .רוב רובם של המנהלים
הסכים או הסכים מאוד שההשתלמות הקנתה להם ידע רלבנטי ( ,)92.0%שההשתלמות תרמה
ליכולתם להתמודד עם אלימות ( ,)78.0%שהתאימה לצורכיהם ( , ,)77%ושהם ממליצים על
ההשתלמות למנהלים אחרים (.)71.4%
לוח ח 4 .מציג את הערכת המנהלים את ההשתלמות לפי קבוצות .באופן כללי ,ההערכות
של המנהלים בחטיבות הביניים היו נמוכות יותר משל אלו בבתי הספר היסודיים ובחטיבות
העליונות .כך למשל ,כ 60%-מהם העריכו כי ההשתלמות תרמה ליכולתם להתמודד עם אלימות
לעומת  83.4%בקרב מנהלי בתי הספר היסודיים וכ 85%-ממנהלי החטיבות העליונות.
באופן כללי ,לא היו שינויים ניכרים בהערכות המנהלים בין השנים .עם זאת ,לגבי ההמלצה
על ההשתלמות למנהלים אחרים ,ניתן לראות בלוח ח 5 .כי חלה ירידה משמעותית למדי עם השנים
(תשנ"ט ,86% -תשס"ב 81.5% -ותשס"ה.)71.4% -
סקר אלימות תשס"ה
בנבנישתי ,חורי-כסאברי ואסטור
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המנהלים נשאלו אם לדעתם הם זקוקים להשתלמויות בנושא של מניעה והתמודדות עם
אלימות בבית-הספר (תרשים  35בעמוד הבא) .לוח ט 1 .מציג את תשובות המנהלים .שיעור
המנהלים המעריכים את הצורך שלהם בהכשרה כרב או רב מאוד הוא  ,17.7%ושיעור המנהלים
החושב שכלל אינו זקוק להשתלמות הוא שיעור דומה ( .)17%לא נמצאו הבדלים משמעותיים או
עקביים בין שלבי החינוך ,סוגי הפיקוח והמגזרים השונים .עם זאת ,יש לציין ש 29.5% -ממנהלי
החטיבות העליונות חושבים שהם אינם זקוקים כלל להשתלמות בהשוואה ל 18.9%-בחטיבות
הביניים ו 9.6%-בבתי הספר היסודיים .יותר מנהלים דרוזים ציינו שאינם זקוקים כלל להשתלמות
בהשוואה לשאר המנהלים במגזר הלא יהודי ( 28.5%לעומת  20.3%בקרב מנהלים בחינוך הערבי ,ו-
 18.1%בקרב מנהלים בחינוך הבדואי).
במקביל ,המנהלים נשאלו גם האם לדעתם הצוות שלהם זקוק להשתלמויות מעין אלו
(תרשים  36בעמוד הבא) .לוח ט 1 .מציג את הממצאים .באופן כללי ,המנהלים מעריכים את הצורך
של הצוות בבית-הספר שלהם בהשתלמויות כגבוה יותר מהצורך שלהם עצמם .רק  8.1%ציינו
שלצוות שלהם אין צורך כלל בהכשרה ו 29.5% -ציינו שיש צורך במידה רבה או רבה מאוד .לגבי
סוגיה זו רב הדמיון בין המנהלים בשלבי החינוך השונים ובמגזרים השונים .עם זאת ,יש לשים לב
כי במגזר הלא יהודי הצביעו על צורך גבוה יותר –  43.7%אמרו שיש צורך במידה רבה או רבה מאוד
בהשוואה ל 25.0% -מהמנהלים במגזר היהודי .כמו כן ,בקרב המנהלים במגזר היהודי ,המנהלים
בפיקוח הממלכתי מעריכים שהצוות שלהם זקוק להשתלמות יותר מאשר אלו שבפיקוח הממלכתי
דתי ( 29.9%לעומת  15.5%שהעריכו את הצורך כרב או רב מאוד ,בהתאמה) .המנהלים בחינוך
הבדואי מעריכים שהצוות שלהם זקוק להשתלמות יותר ממנהלים בחינוך הערבי ובחינוך הדרוזי
( 48.5%לעומת  44.6%ו ,28.0% -בהתאמה).
בהשוואה בין השנים (לוח ט )2 .נראה שיש ירידה בתחושת המנהלים שהם זקוקים
להשתלמות 33.7% :דיווחו בתשנ"ט כי הם זקוקים לכך המידה רבה או רבה מאד ,בהשוואה ל-
 28.5%בתשס"ב ו 17.7%-בתשס"ה .לעומת זאת ,לגבי תחושת המנהלים שהצוות שלהם זקוק
להשתלמות ,ישנה מגמה מעורבת :קיימת יציבות בין תשנ"ט ( )44.2%לתשס"ב ( )44.3%ולאחר מכן
ישנה ירידה ניכרת בתשס"ה (.)29.5%

סקר אלימות תשס"ה
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תרשים :35
שיעור המנהלים החושבים שהם זקוקים להכשרה בתחום מניעת אלימות וההתמודדות אתה
ב'מידה רבה ורבה מאוד'
בדואי

15.5

דרוזי

8.6

ערבי

28.8

ממלכתי דתי

8.6

ממלכתי

19.9

לא יהודי

23.3

יהודי

15.9

חטיבה עליונה

26.3

חטיבת ביניים

19.9

יסודי

12.0

כלל המנהלים

17.7
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תרשים :36
שיעור המנהלים החושבים שהצוות שלהם זקוק להכשרה בתחום מניעת אלימות
וההתמודדות אתה ב'מידה רבה ורבה מאוד'
בדואי

48.5

דרוזי

28.0

ערבי

44.6

ממלכתי דתי

15.5

ממלכתי

29.9

לא יהודי

43.7

יהודי

25.0

חטיבה עליונה

38.7

חטיבת ביניים

31.8

יסודי

23.6

כלל המנהלים
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ביקשנו מן המנהלים להעריך את טיב הסיוע שהם מקבלים כשהם זקוקים לו (לוח ט.)3 .
אחד הממצאים המעניינים הוא ההבדלים בין קבוצות באשר לשיעור המנהלים החשים שאין להם
קשיים ולכן אינם זקוקים לסיוע .למשל ,במגזר הלא יהודי  36.2%מהמנהלים חשים כך44.7%( ,
בחינוך הדרוזי 37.2% ,בחינוך הבדואי 34.3% ,בחינוך הערבי) ו -בדומה למנהלים בפיקוח הממלכתי
דתי ( ,)41.5%ובשיעור גבוה בהרבה מאשר בקרב המנהלים בפיקוח הממלכתי (.)6.6%
סקר אלימות תשס"ה
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הערות פתוחות של המנהלים
במסגרת השאלון ניתנו למנהלים הזדמנויות להעיר הערות ולהרחיב בנושאים הקרובים
לליבם .להלן הממצאים המרכזיים שהתקבלו מההערות אלו.
נושאי השתלמות שביקשו המנהלים
במסגרת השאלונים למנהלים ניתנה להם האפשרות להציע תחומים להשתלמות שנראה להם
שהם וצוותם זקוקים.
נושאים שחזרו לעתים תכופות ביותר:


איך להגביר את המודעות של התלמידים ביחס לבעיות האלימות



הצבת גבולות לתלמידים



דרכי מניעה" ,תרופה לפני המכה" ,לאלימות



איך להתמודד או להפחית את האלימות בקרב התלמידים ואלימות מילולית בין
תלמידים למורים



שיפור יחסי מורים תלמידים ,יחסי מורים הורים ,תלמידים ותלמידים

 תקשורת נכונה ,איך להשתמש בשפה כדי לפתור בעיות במקום באלימות ,איך לגרום
לתלמידים ליישב סכסוכים בדרכי נועם.
מיומנויות וידע שלהם זקוקים המורים:


הפעלת סמכות דיאלוגית ולא כוחנית



התייחסות לתלמיד בצורה חיובית



לדבר על שלום ,יחס נאות של איש לחברו



שיטות טיפול ויחסי אנוש



הקניית סובלנות וסבלנות ,הקניית מיומנויות וערכים לחיים משותפים ,לחיים בחברה
פלורליסטית



להבין תלמיד אלים ,והתנהגות אלימה ,סיבות ,מניעים ,גורמים -התמודדות והבנה של
סף תסכול נמוך של תלמידים



אסרטיביות המורה ,חיזוק עמדת המורה בכיתה



פיתוח ומכוונות המורה לזיהוי ואיתור צרכי התלמיד



כלים של גישור למורים



דרכים ליצירת אקלים שמפחית אלימות .עיצוב התנהגות שמפחית אלימות



להכיר את חוקים והנהלים הקיימים ,ללמוד שיטות שעבדו בבתי ספר אחרים .איזה
עונשים מותרים ועוזרים ואלו לא



ניהול כיתה ותפקידי מחנך ,חלוקת תפקידים נכונה בין יועצות ,מנהל ,מורים.



הקניית כלים מתאימים להתנהגות כבר בגיל הרך בכיתות א-ג מתוך אמונה שזאת
הדרך לצמצום יעיל של מידת האלימות בגילאים מאוחרים יותר.
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הדרכת הורים שמבקשים עזרה וכאלה שלא מבקשים עזרה אך ילדיהם מתנהגים
באלימות



שיתוף ההורים באכיפת נוהלי ההתמודדות עם התנהגות אלימה



הדגמת דרכי טיפול במקרי אלימות ,משחקי תפקידים פעילים בנושא



התמודדות עם צריכת סמים ואלכוהול בגיל ההתבגרות.



איך להתמודד עם אלימות שהרקע שלה הוא החינוך והאווירה בהם חי התלמיד בבית.



התמודדות עם אלימות במערכת החינוך המיוחד.



התמודדות עם נושא השחתת רכוש.

מה לדעת המנהל גורם לקשיים בתחום האלימות בבית ספרו וההתמודדות אתה
מאפייני רקע של בית הספר ,המשפחות והתלמידים:


בית הספר נמצא בשכונת מצוקה ,רמה סוציו אקונומית נמוכה בבית הספר ,ולכן רמת
התלמידים נמוכה יותר ,רמת ההורים נמוכה יותר ,אין תקציבים

 משפחות חד הוריות רבות ,ישנו חוסר בבית במשמעת בשל העדר אב ,.ולכן ישנה
התפרעות בבית הספר
הערות חוזרות במיוחד במגזר הלא יהודי:


צפיפות מבנית עצומה (ללא חצר ,מספר כיתות מצטופפות בחדר אחד ,לומדים
בקראוונים ,אין אולם ספורט) הגורמת להיתקלויות פיזיות רבות ואין מקום לפרוק
אנרגיה בהפסקות



כניסה של נערים מבחוץ שאינם תלמידי בית הספר ,שעוסקים בהשחתת רכוש ותגרות
עם התלמידים



בית הספר הוא מעורב לומדים בו תלמידים מדתות ,עדות ,חמולות ,ארצות שונות ,ילדי
צד"ל ,ילדי משת"פים ,ילדי עובדים זרים .ישנו מתח רב בין הקבוצות

מחסור במשאבים ,קשיים עם הצוות:


יותר מידי תלמידים בכל כיתה (הערה שחוזרת על עצמה בתדירות גבוהה מאוד)



תחלופה גבוהה של מורים וצוות



אין מספיק תמיכה ,אין יועצת ,אין פסיכולוגית ,אין צוות רב מקצועי לטיפול בבעיה



המורים לא ברמה מספיקה ,לא יודעים איך לתפקד מול האלימות ,לא מעורבים מספיק
עם כל תלמיד



אין זמן וכוח אדם לטיפול בכל בעיות ההתנהגות (הערה נפוצה מאוד)

בעיות של התערבות חיצונית ,גיבוי וסמכויות למנהל:


אין למנהל כוח אמיתי לטפל בבעיות מכיוון שמשרד החינוך כובל את ידיו ,לדוגמא ,אי
אפשר לסלק לצמיתות ילדים בעייתיים (הערה נפוצה)
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אין גיבוי של משרד החינוך בהחלטות המנהל ,ולכן אין למנהל סמכות .חוזרי המנכ"ל
מסורבלים ,גורמים נזק



אין יכולת לפטר מורים שלא יודעים להתמודד עם התלמידים



התערבות חיצונית (הורים ,ראשי חמולה ,ראש עיר) מפריעה למהלך התקין של עבודת
הענישה



הגורמים הרלבנטיים (משטרה ,משרד החינוך,רשות עירונית) מגיבים רק למקרים
קשים ובאיחור

השפעת המשפחה:


ההורים לא מגבים את המנהל והמורים .לא משתפים פעולה



התלמיד לומד את ההתנהגות האלימה מהבית ,ולכן אי אפשר לשנות את התנהגותו בלי
לשנות את התנהגות ההורים

מה עוזר למנהל להתמודד עם אלימות
היבטים מבניים:


מספר התלמידים קטן יחסית בכיתה



כיתות הטרוגניות



מבנה חדש ,אולם ספורט



הפרדה בין חטיבה תחתונה ועליונה



סלקציה ומבחני כניסה לתלמידים ,אי הכנסת תלמידים בעייתיים

אקלים בית ספרי:


ישנה הרגשת שייכות לכל המעורבים בעשייה :תלמידים ,הורים ומורים( .הערה
החוזרת פעמים רבות)



אמונה אמיתית חזקה של כבוד האדם ,וניווט כל פעולות בית הספר לפי אמונה זו
(הערה נפוצה)



כל תלמיד זוכה ליחס אישי  .קשר חם ואישי של צוות המורים עם התלמידים
והוריהם :ביקורי בית ,מפגשי הורים ,שיחות אישיות בין מורים לתלמידים

מדיניות וטיפול באלימות:


טיפול בכל בעיה חמורה וקלה בצורה מיידית וחד משמעית ,גם בענייני לבוש ,איחורים,
שפה יפה ועוד



חיזוק התנהגות חיובית ,מתן צל"שים על התנהגות טובה ,עידוד התנהגות טובה( .הערה
נפוצה)



פיקוח תקיף על התלמידים ,לא לוותר בכל מיקרה של אלימות מילולית ,אלימות קלה.
(הערה נפוצה)
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פיתוח קוד ,אמנה או הסכם שכולל את התלמידים והמורים ,בשיתוף התלמידים.
(הערה נפוצה)



מעורבות תלמידים :מועצת תלמידים פעילה ,תלמידים שתפקידם לגשר ,מועצת
סנהדרין ששופטת בין תלמידים שרבים ,וועדת תלמידים( .הערה נפוצה)



שיחות והרצאות מטעם המשטרה והשיטור הקהילתי



טיפול גם במורה שפגע או העליב תלמיד ,בשיחה ובהתנצלות לפני התלמיד



ענישה יצירתית (צירוף הילדים המכים ליום עבודה אצל אב הבית לדוגמא)



הידברות בנושאי אלימות גם אם לא היו מיקרים כל שהם ,ניסיון להחדיר הבנה עמוקה
לגבי המשמעות של אלימות



אפשרות להרחיק תלמיד אלים



השתלמויות של המורים והמנהל בנושאי מניעת אלימות

 נוכחות של צוות רב מקצועי מושקע
פעילויות נוספות:


הפסקה פעילה



ימי כיף

 הצגה בנושא אלימות
סביבה תומכת.:


אוכלוסייה ממעמד בינוני וגבוה



מעורבות חיובית של ההורים .להורים איכפת מאוד ממה שנעשה בבית הספר( .הערה
שחוזרת על עצמה)



בית ספר קהילתי ,או בית ספר שבו הקהילה מאוד מעורבת

צרכים נוספים של מנהל לטיפול באלימות
משאבים


פחות תלמידים בכל כיתה (הערה נפוצה מאוד)



תמיכה מסיבית של הפיקוח למנהל ולצוות בכל אמצעי הדרוש (הרצאות ,ליווי,
פיתרונות יצירתיים) (הערה נפוצה)



התערבות רבה יותר של יועצים ,פסיכולוגים ,הרשות המקומית



מדריכי נוער ,מדריכי קבוצות רחוב



יותר שעות למורים להכיר ולדבר עם התלמידים



צוות רב יותר .נוכחות רציפה של בעלי תפקיד במסדרונות ,חצרות ואולמות ספורט



התערבות רצינית יותר של המשטרה



הפסקה פעילה ,ימי כיף ,צ'ופרים להתנהגות טובה

סמכויות
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אפשרות להעברה של תלמידים בעיתיים למוסדות מתאימים( .הערה נפוצה)



סמכות משמעותית למנהל ותמיכה בהחלטותיו( .הערה נפוצה)



מניעת התערבות של אנשים חיצוניים (רשות מקומית ,מכובדים שונים) בהחלטות
המנהל



אפשרות לפטר מורים שלא מתמודדים



עונשים מחמירים יותר מהשעיה ליום אחד או רישום בתיק אישי

מעורבות חיובית של הורים


מעורבות רבה יותר של הורים ,ותמיכה של הורים



שיתוף פעולה מצד וועד ההורים

ידע


מאגר רעיונות לטיפול בהתנהגות שלילית



ידע נוסף לטיפול בכל תחומי אלימות



השתלמויות למורים הורים ותלמידים בנושא אלימות



סדנאות גישור
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ממצאים פרק ד' :זווית הראייה של המחנכים
בחלק זה נציג את הממצאים שהתקבלו משאלון שניתן למחנכים של הכיתות שהשתתפו
במדגם .אנו נציג את ההתפלגויות של הממצאים ,נשווה בין מחנכים משלבי החינוך השונים ,בין
מחנכים מהמגזר היהודי והלא-יהודי ,ובין מחנכים מהפיקוח הממלכתי והממלכתי-דתי .כמו כן,
נשווה את הממצאים לאלו שהתקבלו בשנת תשס"ב .גם בשנת תשנ"ט ערכנו סקר בקרב המחנכים.
אולם ,מכיוון שדרך הדגימה שבה השתמשנו בתשנ"ט שונה מזו של הסקרים בתשס"ב ובתשס"ה
אנו עורכים כאן השוואות רק בין שני הגלים האחרונים של הסקרים.
בסקר הנוכחי התמקדנו במחנכים של הכיתות שהשתתפו בסקר ומדגם מקרי של עמיתיהם
מהשכבות הרלבנטיות .עשינו מאמץ רב להבטיח השתתפות מרבית של מי שכיתתם נכללה במדגם.
במחקר הנוכחי הצלחנו להגיע לשיעור תגובה גבוה יותר מאשר בסקרים הקודמים.
בחלק הראשון של הדיווח אנו מציגים את נתוני הרקע של המחנכים שהשתתפו במחקר.
בהמשך אנו מציגים את תשובותיהם על השאלות השונות שהצגנו בפניהם .הממצאים מבוססים על
שקלול מתאים של הנתונים כך שהמדגם מייצג את כלל בתי הספר שהשתתפו במחקר.
א .מאפייני המחנכים
קבלנו מהמחנכים  1880שאלונים מלאים .אולם ,רק  1861מתוכם ניתן היה לשייך לבית
ספר .מכיוון שהיינו חייבים לקשור בין מחנך לבין בית הספר שלו כדי לחשב את משקלות הדגימה,
עשינו שימוש רק ב 1861 -שאלונים .קיבלנו שאלונים ממחנכים ב 452 -בתי ספר מתוך  526בתי
הספר שתלמידיהם השתתפו במחקר ( ,)85.9%ומתוך  552בתי ספר במדגם המתוכנן ( .)81.9%בתוך
בתי הספר שענו ,קיבלנו  1861שאלונים מתוך  2355המתוכננים ( .)79.0%שיעורי התגובה היו
גבוהים במיוחד בפיקוח הממלכתי ( )95.0%ונמוכים במיוחד במגזר הבדואי (.)67.1%
לוח א .1 .מציג את התפלגות מדגם המחנכים לפי הקבוצות השונות .ההתפלגות של
המשיבים הייתה 57.9% :מהם נשים 42.0% ,מבתי ספר יסודיים 37.6% ,מחטיבות הביניים ו-
 20.5%מהחטיבות העליונות; כ 31% -מהמחנכים שהשתתפו במדגם היו מבתי ספר יהודיים (19.7%
מהממלכתי ו 11.4% -מהממלכתי-דתי) והשאר היו בתי ספר לא-יהודים ( 20.7%ערבים20.8% ,
דרוזים ו 27.5%-בדואים) .נדגיש שהניתוחים בהמשך משקללים את המדגם כדי להבטיח שהוא ייצג
את התפלגות הקבוצות השונות במערכת החינוך.
לוחות א 2 .ו -א 3 .מציגים את התפלגות השכלת המחנכים ושנות הוותק שלהם במקצוע
ובבית הספר שבו הם מחנכים כיום .מהלוחות ניתן ללמוד שהתואר השכיח ביותר בקרב המחנכים
במדגם הינו תואר  .)33.8%( B.Aאף תואר ה  B.EDנמצא בשכיחות גבוהה ( .)29.1%לוח א3 .
מתאר את מאפייני הוותק של המחנכים בעבודת ההוראה .ניתן לראות ,שמעל  40%מהמחנכים
עוסקים במקצוע ההוראה מעל ל 16 -שנה .כרבע מתוכם עוסקים בהוראה מעל ל 20 -שנה .למחנכים
מעטים בלבד יש ותק הוראה נמוך משנתיים ( .)3.2%למעלה מ 40% -משמשים בתפקידם בבית-
הספר הנוכחי למעלה מעשר שנים.
ב .אלימות בין תלמידים
המחנכים התבקשו להתייחס לשכיחות של אירועים של אלימות בין תלמידים .הצגנו
למחנכים שורה של התנהגויות אלימות בין תלמידים וביקשנו מהם להעריך את מספר הפעמים
שתלמיד מכיתתם היה מעורב בחודש האחרון בכל אחד מהאירועים שצוינו .לגבי כל אירוע התבקשו
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המחנכים להעריך את השכיחות על סולם בן  4דרגות ( =0כלל לא;  =1פחות מפעם בשבוע;  =2פעם
פעמיים בשבוע ו =3 -יותר מפעמיים בשבוע) .יצרנו מדדים המסכמים את ההתנהגויות לפי ארבעה
עולמות תוכן -קורבנות לאלימות מילולית ,לאלימות מתונה (כגון תלמיד תפס ודחף בכוונה),
לאלימות קשה (כגון תלמיד סחט תלמיד אחר) ולאלימות מינית (כגון ,תלמיד הטריד מינית תלמיד
אחר) .לוחות ב 1 .ו-ב 2 .מציגים את התפלגות המדדים לפי קבוצות ולוחות ב – 3 .ב 4 .מציגים את
התשובות של המחנכים על הפריטים השונים.
מלוח ב .1 .ניתן ללמוד שהמחנכים מדווחים על מידה רבה מאוד של אלימות מילולית
( 67.4%מדווחים שהתנהגות זו התרחשה לפחות פעם בשבוע בחודש האחרון) ,מידה רבה של
אלימות מתונה ( ,)32.1%ומידה קטנה ,אך לא מבוטלת של אלימות קשה ( 9.5%מהמחנכים)
ואלימות מינית ( .)4.2%המחנכים בחטיבות העליונות מדווחים על פחות אלימות ממחנכי היסודי
וחטיבות הביניים בתחום המילולי והאלימות המתונה ויותר מהאחרים בכל האמור לאלימות
מינית .המחנכים במגזר היהודי דיווחו על אלימות מילולית יותר מהמחנכים במגזר הלא יהודי,
ואלו דיווחו על אלימות קשה ועל הטרדה מינית כמעט פי שניים יותר מאשר המחנכים היהודים.
בחינוך הממלכתי מדווחים המחנכים על אלימות בכל התחומים יותר מאשר המחנכים בחינוך
הממלכתי-דתי .מחנכים בחינוך הדרוזי מדווחים פחות ממחנכים בחינוך הערבי והבדואי על
אלימות מילולית ופיזית קשה אשר עליהם מדווחים בשיעורים דומים בשני מגזרים אלו .אלימות
מתונה ואלימות מינית מדווחות יותר על ידי מחנכים בחינוך הערבי בהשוואה לחינוך הדרוזי
והבדואי.
בהשוואה בין השנים (לוח ב )2 .נראה שהמחנכים בתשס"ה רואים פחות אלימות בכיתתם
מאשר בשנת תשס"ב .למשל ,אלימות מתונה ירדה מ 51.0% -ל ,32.1% -אלימות קשה מ 15.7% -ל-
 ,7.5%וגם אלימות מילולית ירדה במידה מתונה יותר ,מ –  74.7%ל .67.4% -אלימות מינית לא
השתנתה .רק במגזר הלא יהודי יש יותר דיווחים על אלימות מינית בתשס"ה לעומת תשס"ב (מ-
 1.2%ל.)5.9% -
מהממצאים המפורטים (לוחות ב 3 .ו -ב )4 .עולה שהאירועים השכיחים ביותר עליהם
מדווחים המחנכים הם קללות ,לעג ועלבונות .כמעט  60%מהמחנכים אמרו שלפחות פעם בשבוע
תלמיד קילל תלמיד אחר ( ,)59.1%ומעל למחצית דיווחו על לעג ,עלבונות או השפלות (.)55.1%
אירוע נוסף שדווח בשכיחות גבוהה יחסית של לפחות פעם בשבוע היה שתלמיד תפס ודחף תלמיד
אחר בכוונה ( .)25.2%המחנכים דיווחו על אירועים נוספים שקרו לפחות פעם בשבוע ,אך בשכיחות
נמוכה יותר; למשל תלמיד איים שיפגע בתלמיד אחר או ירביץ לו ( ,)15.5%תלמיד בעט או נתן
אגרוף ( ,)12.9%תלמידים איימו על תלמידים אחרים בדרך לבית הספר ובחזרה (.)5.4%
ניתן לראות שיש התנהגויות מסוימות שדווחו בשכיחויות נמוכות מאוד .כפי שניתן לצפות,
אלו היו הקיצוניות ביותר .פחות מאחוז אחד מהמחנכים דיווחו שבכיתה שלהם לפחות פעם אחת
בשבוע תלמיד נחתך בסכין ,הותקף מינית או נסחט.
בהשוואה בין דיווחי המחנכים בבתי הספר היסודיים לעומת אלו בחטיבות הביניים ניתן
לראות שהיו מספר אירועי אלימות שהיו שכיחים יותר בבתי הספר היסודיים ,אך לגבי רוב
האירועים מספר הדיווחים הוא רב יותר בקרב המחנכים בחטיבות הביניים .המחנכים בבתי הספר
היסודיים מדווחים יותר על כך שתלמידיהם מאוימים בדרך לבית הספר ועל כך שיש תלמידים
שמטילים עליהם חרם .הדיווחים שהיו באופן בולט שכיחים יותר בחטיבות הביניים בהשוואה
לדיווחי המחנכים ביסודי היו קשורים לסכסוכים על רקע עדתי .גם בחטיבות העליונות היו יותר
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סכסוכים על רקע של ריב בין עדות (ודתות במגזר הלא יהודי) ובין עולים לותיקים (ובין משפחות
במגזר הלא יהודי).
תרשים :37
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התמונה המתקבלת מההשוואה בין שני המגזרים היא מעורבת .במגזר היהודי מדווחים
המחנכים בשיעורים גבוהים יותר על עלבונות והשפלה כלפי תלמידיהם ( 61.3%לעומת 38.3%
במגזר הלא יהודי) .במגזר הלא יהודי מדווחים המחנכים על שכיחות גבוהה יותר של אירועי
אלימות קשים .בין היתר 5.8% ,מהם מדווחים על התנפלות של קבוצת תלמידים על תלמיד ,לעומת
 1.3%במגזר היהודי 2.6% ,מהמחנכים במגזר הלא יהודי דיווחו שבחודש האחרון לפחות פעם
בשבוע תלמיד הגיע לבית ספר עם סכין ,לעומת  0.9%במגזר היהודי .גם הטרדה מינית מילולית
דווחה בשכיחות רבה יותר במגזר הלא יהודי 5.7% -לעומת  2.1%במגזר היהודי.
מן הדיווחים מסתמנת נטייה ברורה של מחנכים בפיקוח הממלכתי-דתי לדווח על הרבה
פחות התנהגויות אלימות בין התלמידים בהשוואה למחנכים בפיקוח הממלכתי .נטייה זו בולטת
במיוחד בכל הקשור לאלימות קשה יותר ,שעליה כמעט ולא דיווחו המחנכים בפיקוח הממלכתי
דתי .עם זאת ,גם בהתייחס לדיווחים על אלימות מתונה יותר ,המחנכים בפיקוח הממלכתי
מדווחים על שכיחות גבוהה יותר .למשל 28.6% ,מהמחנכים בפיקוח הממלכתי דיווחו שבחודש
האחרון לפחות פעם בשבוע תלמיד תפס ודחף בכוונה תלמיד אחר לעומת  16.0%בפיקוח הממלכתי
דתי.
ההשוואה בין בתי הספר במגזר הלא יהודי מעלה תמונת מצב שאינה עקבית .לגבי חלק
מההתנהגויות המחנכים בחינוך הערבי מדווחים יותר על התנהגויות אלימות בין תלמידים .למשל,
 51.9%מדווחים על קללות לעומת  49.9%בחינוך הבדואי ,ו 40.2% -בחינוך הדרוזי .וגם 6.8%
מדווחים על תלמיד שהוטרד מינית באופן מילולי על ידי תלמיד אחר לעומת  3.5%מחנכים בבתי
ספר בדואים ,ו 1.3% -בבתי ספר דרוזים .לעומת זאת נמצא למשל שמחנכים בבתי ספר בדואים
מדווחים יותר ממחנכים בבתי ספר דרוזים וערבים על סכסוכים של ריב בין משפחות או חמולות
( ,8.2%לעומת  2.6%ו ,2.5% -בהתאמה).
כפי שראינו ,בהשוואה בין המדדים של אלימות נמצא שהמחנכים בשנת תשס"ה מדווחים
על פחות אלימות בין התלמידים מאשר המחנכים בתשס"ב .בהשוואה המפורטת המופיעה בלוח ב.
 .5נמצא שברוב הסוגים של אירועי אלימות הייתה ירידה בדיווח בין השנים תשס"ב לתשס"ה.
נראה שבעיני המחנכים בתשס"ה יש פחות איומים ,הן בין תלמידים בינם לבין עצמם בבית הספר
(מ 30.7% -בתשס"ב ל 15.5% -לתשס"ה) ,והן בדרכם לבית הספר (מ 11.3% -ל 5.4% -בתשס"ה).
בחנו את השינויים בין השנים בנפרד לפי שלבי חינוך .באופן כללי נראה שהמחנכים
בחטיבות העליונות בתשס"ה מדווחים על יותר אלימות מאשר בתשס"ב בחלק מסוגי ההתנהגויות.
זאת ,לעומת המחנכים בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים שדיווחו בדרך כלל על פחות
קורבנות מאשר בשנת תשס"ב .בין היתר הייתה עלייה בחטיבות העליונות בדיווח על איום כלפי
תלמידים בדרך לבית הספר (מ 1.7%-ל 4.8% -בשנת תשס"ה) .יש גם עלייה בדיווח על הבאת סכין
לבית הספר בחטיבות העליונות ( 1.6%לעומת  3.6%בתשס"ה) .בבתי הספר היסודיים ובחטיבות
הביניים רוב הדיווחים היו על פחות אלימות בתשס"ה .בין היתר מדווחים המחנכים בבתי הספר
היסודיים על הרבה פחות איומים בבית הספר ,מ 38.0% -בתשס"ב ל 17.3% -בתשס"ה ,ועל פחות
דחיפות בין התלמידים ,מ 48.1% -ל 26.0% -בתשס"ה.
במגזר הלא יהודי הייתה ירידה בולטת במיוחד בדיווחים על איומים כלפי תלמידים
(מ 37.2%ל 13.1% -בתשס"ב) .לעומת זאת ,יש עלייה בדיווחים על הבאת סכין לבית הספר (מ-
 0.3%ל ,)2.6% -והטרדה מינית מילולית (מ 1.2% -ל.)5.7% -
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בשנת תשס"ה ביקשנו שהמחנכים יעריכו האם האלימות בבית ספרם עלתה או ירדה מאז
השנה שעברה .מלוח ב 6 .ניתן להתרשם ששיעור המחנכים שראו בבית ספרם ירידה באלימות גבוה
במידה ניכרת משיעור אלו שראו עלייה באלימות .כך למשל ,רק  2.4%חשבו שהאלימות גדלה
בהרבה ועוד  11.4%שחשבו שיש בבית ספרם יותר אלימות .זאת ,לעומת  34.5%שדיווחו שיש פחות
אלימות בבית ספרם ועוד  15.5%דיווחו שיש הרבה פחות אלימות בבית ספרם .מהלוח ניתן גם
ללמוד שהדיווחים על ירידה באלימות בולטים יותר בבתי הספר היסודיים ( )62.5%ובמגזר הלא
יהודי ( .)58.1%שיעור נמוך יחסית מהמחנכים בחטיבה העליונה ראו ירידה באלימות ( .)34.0%כמו
כן ,שיעור המחנכים במגזר הלא יהודי שראו ירידה באלימות היה גבוה יותר מהמחנכים במגזר
היהודי ( 58.1%ו ,46.5% -בהתאמה) .יותר מחנכים בבתי ספר ערבים מדווחים שהשנה יש פחות
אלימות בהשוואה למחנכים בבתי ספר דרוזים ובדואים ( 59.2%לעומת  ,54.2%ו,56.0% -
בהתאמה).
תרשים :39

הערכת המחנכים את השינוי שחל באלימות בבית ספרם בשנה האחרונה
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ג .הערכת חומרת הבעיה
שאלנו את המחנכים מהי ההערכה שלהם לגבי היקף תופעת האלימות בבית ספרם על גבי
סולם בן  5דרגות ( =1כלל לא בעיה או בעיה קטנה מאוד =2 ,בעיה קטנה =3 ,בעיה בינונית=4 ,
בעיה גדולה ו =5 -בעיה גדולה מאוד) .לוח ג .1 .מציג את תשובות המחנכים .מהממצאים עולה
שכמחצית מהמחנכים ( )49.4%סבורים שבבית ספרם יש בעיית אלימות שאינה קטנה .עם זאת ,רק
כעשירית ( )11.7%חושבים שהבעיה גדולה או גדולה מאוד.
לפי תרשים  ,40שתי קבוצות בולטות בהשוואה לאחרים .המחנכים בפיקוח הממלכתי דתי
נוטים לראות פחות בעיית אלימות בבית הספר (פחות מארבעה אחוז רואים בעיה גדולה או גדולה
מאוד) ,והמחנכים במגזר הלא יהודי נוטים לראות את הבעיה כיותר גדולה –  17.9%רואים את
הבעיה כגדולה או גדולה מאוד (בהשוואה ל 9.5% -במגזר היהודי) ו 7.5% -חושבים שאין בעיה,
בהשוואה ל 18.4% -מהמחנכים במגזר היהודי .יותר מחנכים בבתי ספר בדואים מעריכים שהבעיה
היא גדולה או גדולה מאוד –  22.3%לעומת  17.5%מחנכים בבתי ספר ערבים ,ו 13.2% -מחנכים
בבתי ספר דרוזים).
ההשוואה בין השנים (לוח ג )2 .מעלה שבממוצע הכולל יש הבדלים קלים בלבד בהערכת
חומרת הבעיה .ההבדל הבולט יותר הוא בחטיבות העליונות ששם שיעור המחנכים שחשב שהבעיה
גדולה או גדולה מאוד עלה מ 2.0% -בתשס"ב ל 13.5% -בתשס"ה .גם במגזר הלא יהודי ניתן לזהות
עלייה מסוימת בשיעור המחנכים החושבים שהבעיה בבית ספרם היא בעיה גדולה – מ10.9% -
בתשס"ב ל 17.9% -בתשס"ה.
תרשים :40
שיעור המחנכים המעריכים את בעיית האלימות בביה"ס כגדולה וגדולה מאוד  -לפי קבוצות
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ד .מידת הידיעה של המחנכים על אלימות בכיתתם
המחנכים נשאלו עד כמה לדעתם הם יודעים על מעשי אלימות שבהם מעורבים תלמידי
כיתתם .ניתן לראות בלוח ד .1 .כי רק מספר קטן של מחנכים חשב שהם יודעים רק על חלק קטן
ממעשי אלימות אלה ( .)7.5%לעומתם חשבו כמחצית מהמחנכים שהם יודעים על רוב מעשי
האלימות ,ו 44.4% -חשבו שהם יודעים על כל מעשי האלימות או כמעט על כולם .ההבדלים
המרכזיים בתגובות היו קשורים לשלב החינוך – המחנכים ביסודי חשבו שהם יודעים על מעשי
האלימות שבהם מעורבים תלמידיהם יותר מהמחנכים בחטיבות הביניים והמחנכים בחטיבות
העליונות חשבו שהם יודעים פחות מהמחנכים בשלבי החינוך האחרים .למשל 12.9% ,מהם אמרו
שהם חושבים שהם יודעים רק על חלק קטן ממעשי האלימות ,בהשוואה לכאחוז בקרב המחנכים
בבתי הספר היסודיים .בהשוואה בין השנים נראה שיש עלייה מסוימת בשיעור מי שחושבים שהם
יודעים על מה קורה בקרב תלמידיהם .העלייה בולטת בחטיבה העליונה ששם שיעור מי שחושבים
שהם יודעים על כל או על רוב מעשי האלימות עלה מ 32.6% -ל.40.2% -
ה .אלימות של תלמידים כלפי המחנכים
שאלנו את המחנכים לגבי אירועים בהם הם חוו אלימות של תלמידים כלפיהם בחודש
האחרון .באופן כללי ניתן ללמוד מלוח ה 1 .שהשכיחות של רוב סוגי הקורבנות לאלימות בקרב
מחנכים היא נמוכה מאוד .האירוע שעליו דיווחו המחנכים בשכיחות הגבוהה ביותר היה קללות,
לעג ,השפלה או הטחת עלבון של תלמיד כלפיהם ( .)15.5%בשכיחות נמוכה יותר דיווחו המחנכים
על השחתת רכוש שלהם ( ,)3.5%ועל גניבה של רכוש שלהם ( .)2.3%גם על איומים מדווחים
המחנכים – איום מצד תלמיד שיפגע בהם ( )2.8%או שהורה שלהם יפגע בהם ( .)2.7%שיעור קטן
בהרבה דיווח על פגיעה פיזית בהם ,כגון דחיפה ( ,)1.7%הערות מיניות ( )1.5%ופגיעה בכיסא או
בחפץ אחר (.)1.1%
השכיחויות הנמוכות אינן מאפשרות השוואות משמעותיות רבות .ניתן לציין עם זאת,
שמחנכים מדווחים על יותר קורבנות להשחתת רכוש מאשר מחנכות ( 8.0%לעומת  )2.0%ועל
איומים ( 5.4%לעומת  1.6%מהמחנכות) .הדיווחים רבים יותר בחטיבות הביניים והעליונות .אין
הבדלים רבים בין המחנכים במגזר היהודי לאלו שבמגזר הלא יהודי ,מלבד דיווח רב יותר בקרב
המחנכים במגזר הלא יהודי על איומים שמישהו ממשפחת התלמיד יפגע בו ( 5.4%לעומת 1.6%
במגזר היהודי) ודיווח רב יותר בקרב המחנכים במגזר היהודי על קללות והשפלות שהופנו כלפיהם
( 17.5%לעומת  10.3%במגזר הלא יהודי) .במרבית האירועים האלימים שהופנו כלפי מחנכים נמצא,
שמחנכים בבתי הספר הבדואים מדווחים יותר מעמיתיהם במגזר הלא יהודי על קורבנות לאלימות.
כך למשל 13.2% ,מהם דיווחו על תלמיד שאיים שמישהו מהמשפחה שלו יפגע בו ,לעומת 4.0%
בחינוך הערבי ,ו 0.8% -בחינוך הדרוזי.
בהשוואה בין השנים (לוח ה )2 .נראה שיש נטייה עקבית לדיווחים רבים יותר על אלימות
המופנית כלפי המחנכים .אמנם השיעורים הם נמוכים ,אך עדיין אפשר להצביע על העליות
הבולטות יחסית באיומים מצד התלמיד (מ 1.2% -ל ,)2.8% -מצד תלמיד המאיים שבן משפחתו
ייפגע בהם (מ 0.8%-ל .)2.7% -כמו כן ,הייתה עלייה בהשחתת רכוש (מ 1.1% -ל )3.5% -ובהטרדה
מינית (מ 0.5% -ל.)1.5% -
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תרשים :41

אלימות תלמידים כלפי המחנך  -השוואה בין תשס"ב לתשס"ה
תלמיד השחית לך דברים
תלמיד גנב לך דברים
תלמיד 'שלח ידיים'
תלמיד העיר לך הערות בעלות תוכן מיני
תלמיד איים עלייך בסכין
תלמיד איים שמישהו מהמשפחה שלו יפגע בך
תשס"ה

תלמיד איים שיפגע בך בביה"ס או אחרי הלימודים
תלמיד פגע עם כיסא ,אבן

תשס"ב

תלמיד חתך או פצע אותך
תלמיד נתן לך אגרוף ,מכה ,בעיטה ,או נשיכה
תלמיד דחף אותך בכוונה
תלמיד קילל אותך ,לעג לך השפיל או העליב אותך
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ו .דאגה של המחנך לביטחון האישי שלו
המחנכים התבקשו להתייחס למידה שבה הם דואגים לביטחון האישי שלהם .התשובות
היו על סולם בן  5דרגות ( =1כלל לא =2 ,במידה מועטה =3 ,במידה בינונית =4 ,במידה רבה ו=5 -
במידה רבה מאוד) .לוח ו 1 .מציג את התפלגות התשובות של המחנכים .בסך הכל ,שעור לא מבוטל
מקרב המחנכים מביעים דאגה כלשהי לביטחון האישי שלהם :כ .20% -עם זאת 15.3% ,מהמחנכים
מביעים רק חשש מועט 3.4% ,חשש בינוני וקצת פחות משני אחוז מדווחים שהם דואגים לביטחונם
האישי ברמה גבוהה או גבוהה מאוד .בהשוואה בין הקבוצות נראה שבחטיבות הביניים יש השיעור
הגבוה ביותר של מחנכים המביעים חשש כלשהו לביטחונם ( .)29.2%שיעור דומה נמצא בקרב
מחנכים בחינוך הבדואי ( .)28.6%השיעור הקטן ביותר של מחנכים החוששים לביטחונם הוא בקרב
המחנכים בפיקוח הממלכתי דתי (.)7.9%
נראה שבין תשס"ב לתשס"ה חלה עלייה ניכרת בשיעור המחנכים המביעים דאגה
לביטחונם האישי .לעומת  87.7%שאמרו שכלל אינם חוששים לביטחונם האישי בתשס"ב ירד
השיעור ל 79.4% -בתשס"ה .ניתן לזהות שתי תופעות .ראשית ,יש עלייה בשיעור מי שחשים לפחות
מידה מועטה של חוסר ביטחון .למשל ,יש ירידה של יותר מעשרה אחוז בשיעור המחנכים שאינם
חשים כל דאגה לביטחון האישי בקרב מחנכי חטיבות הביניים (מ 80.7% -בתשס"ב ל70.9% -
בתשס"ה) ,והמחנכים במגזר הלא יהודי (מ 91.9% -ל 80.4% -בתשס"ה) .כמו כן ,יש עלייה בשיעור
המחנכים החשים לפחות מידה בינונית של דאגה לביטחונם האישי .כך למשל ,כפי שניתן לראות
בתרשים  ,42בחטיבה העליונה הייתה עלייה מ 1.9% -ל ,8.9% -ובפיקוח הממלכתי הייתה עלייה מ-
 2.4%ל 7.7% -של מחנכים שחשים לפחות מידה בינונית של דאגה לביטחונם האישי.
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תרשים :42
שיעור המחנכים שהביעו דאגה לבטחון האישי שלהם במידה בינונית או רבה -
השוואה בין תשס"ב לתשס"ה
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פעולות להגנה עצמית
הצגנו בפני המחנכים שורה של פעולות ,והם התבקשו לציין האם נקטו בכל אחת מהפעולות
האלה במהלך שנת הלימודים הנוכחית ,כדי להגן על ביטחונם האישי מפני אלימות בבית הספר .לוח
ו 2 .מציג את תשובות כל המחנכים לפי קבוצות .שתי הפעולות המדווחות בשכיחות הגבוהה ביותר
בקרב כל המחנכים בקבוצות השונות היו השארת כסף ודברי ערך בבית כדי שלא יגנבו אותם
( )14.2%והימנעות מלהתערב בקטטה בין תלמידים כדי לא להיפגע ( .)6.3%מעט מאוד מחנכים
דיווחו על פעולות הגנה אחרות.
השכיחות של הפעולות להגנה עצמית היו נמוכות יותר בבתי הספר היסודיים .מחנכות נטו
להימנע השארת כסף ודברי ערך בבית כדי למנוע גניבתם יותר מאשר מחנכים וגם להימנע יותר
מלהתערב בקטטות ( 7.3%לעומת  3.4%בקרב מחנכים) ,אך גם מחנכים מדווחים על פעולות
מסוימות יותר ממחנכות ,למשל פניה למשטרה ( 3.8%לעומת  1.5%בקרב מחנכות).
בהשוואה בין השנים (לוח ו )3 .ניתן לראות עלייה מסוימת בשכיחות של ההתנהגויות
השונות של המחנכים שנועדו להגנה עצמית .בין היתר יש לציין עלייה ניכרת בהימנעות מהתערבות
בקטטה בין תלמידים כדי להימנע מפגיעה (מ 3.2% -בתשס"ב ל 6.3% -בתשס"ה) .כמו כן ,יש עלייה
בשיעור המחנכים המדווחים על פניה למשטרה עקב פגיעה בהם -מ 0.5%ל.2.0% -
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תרשים :43
שיעור המחנכים שנקטו בצעדים להגנה על בטחונם האישי
השוואה בין תשס"ב לתשס"ה
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ז .פעולות מניעה להתמודדות עם בעיית האלימות בבית הספר
המחנכים התבקשו לציין האם הם ביצעו פעולות מניעה שונות כדי להתמודד עם בעיית
האלימות בבית הספר .לוח ז 1 .מציג את התשובות של כל המחנכים לפי קבוצות .מלוח זה ניתן
ללמוד שהפעילות השכיחה ביותר שהתבצעה לפחות פעם אחת במהלך שנת הלימודים הנוכחית היא
פעילות חברתית או דיון בכיתה על מניעה והתמודדות עם אלימות ( .)91.6%כשלושה רבעים דיווחו
שהפעילו בכיתה תוכנית שעסקה ישירות בנושא התנהגות אלימה בבית הספר .יותר מחנכים
התייעצו עם ההנהלה כיצד למנוע אלימות בכיתה ( )65.2%מאשר עם היועצת ( )59.1%או עם
הפסיכולוגית ( .)34.0%יותר ממחצית המחנכים העלו את נושא ההתמודדות עם אלימות בשיחה עם
ועד ההורים או באסיפת הורים ( ,)51.7%ועבדו עם ועד הכיתה או מועצת התלמידים (.)56.4%
באופן כללי ,המחנכים בחטיבות העליונות מדווחים על פחות פעולות מניעה בהשוואה
למחנכים בשלבי החינוך האחרים .בין היתר בולטת השכיחות הנמוכה יחסית של התייעצות עם
ההנהלה ( 51.7%בחטיבה העליונה בהשוואה ל 72.6% -בחטיבת הביניים) והעלאת הנושא עם בפני
הורים ( 38.4%לעומת  59.4%בבתי הספר היסודיים) .בתחום פעולות המניעה יש דמיון רב בין
דיווחי המחנכים בבתי הספר היסודיים לאלו שבחטיבות הביניים.
שיעור המחנכים במגזר הלא יהודי המדווח על פעולות מניעה גבוה יותר מהדיווחים במגזר
היהודי .בין היתר מדווחים יותר מחנכים במגזר הלא יהודי על הפעלת תוכנית להתמודדות עם
אלימות ( 86.0%לעומת  ,)70.6%על עבודה עם ועד הכיתה או מועצת תלמידים ( 68.9%לעומת
 )51.7%ועל העלאת הנושא באסיפת הורים או בשיחה על ועד ההורים ( 61.3%בהשוואה ל48.1%
מהמחנכים במגזר היהודי) .שיעור גבוה יותר מהמחנכים במגזר היהודי מדווחים על התייעצות עם
היועצת  61.6%בהשוואה ל 52.3% -מהמחנכים במגזר הלא יהודי .בתוך המגזר היהודי ,המחנכים
בחינוך הממלכתי מדווחים באופן עקבי על יותר פעולות למניעת אלימות .כך למשל מדווחים 33.4%
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מהמחנכים בפיקוח הממלכתי דתי על העלאת הנושא מול הורים לעומת  53.0%מהמחנכים בפיקוח
הממלכתי.
בהשוואה בין מחנכים במגזר הלא יהודי לא נמצאו הבדלים בולטים .ההבדל הבולט נמצא
בדיווח המחנכים על כך שהתייעצו עם היועצת כיצד למנוע אלימות בכיתה .יותר מחנכים דרוזים
דיווחו על שנקטו בפעולת מניעה זו ( 63.9%לעומת  52.0%בבתי ספר ערבים ,ו 46.5% -בבתי ספר
בדואים).
בהשוואה בין דיווחי המחנכים בשנת תשס"ב לדיווחים בשנת תשס"ה (לוח ז )2 .התמונה
המתקבלת מצביעה על יציבות רבה למדי .ההבדל היותר בולט הוא העלייה הניכרת בשיעור
המחנכים המדווחים על הפעלה בכיתה של תוכנית שעסקה ישירות בנושא התנהגות אלימה בבית
הספר –  61.6%בתשס"ב לעומת  74.9%בתשס"ה .מלוח ז 3 .ניתן ללמוד שהשינוי הבולט בין
תשס"ב לתשס"ה הוא עלייה ניכרת בדיווחים של המחנכים בחטיבות העליונות על פעולות למניעת
אלימות .כך למשל ,בעוד שבתשס"ב דיווחו  49.1%מהמחנכים בחטיבות העליונות על הפעלת
תוכנית שעסקה ישירות בנושא התנהגות אלימה בבית הספר ,עלה שיעור המדווחים בתשס"ה ל-
 68.5%מהמחנכים .כמו כן ,בעוד ש 27.0% -מהמחנכים בחטיבה העליונה דיווחו בתשס"ב על כך
שעבדו עם ועד הכיתה או מועצת התלמידים ,עלה השיעור ל  41.2%בתשס"ה.
פעילות בעקבות אירוע אלים
ביקשנו מהמחנכים לציין איזה פעולות הם נקטו בעקבות אירוע אלים .לוח ז 4 .מציג את
התשובות של כלל המחנכים ולפי קבוצות .הפעולות השכיחות ביותר שבהן נקטו המחנכים בעקבות
אירוע אלים לפחות פעם אחת במהלך שנת הלימודים הנוכחית היו :לדבר עם התלמיד על התנהגותו
האלימה ( ,)94.7%לכתוב להורי תלמיד או לדבר אתם בטלפון עקב התנהגות אלימה (,)88.9%
לקיים בכיתה פעילות או דיון ( ,)86.2%והענשת תלמיד על התנהגותו האלימה ( .)87.8%פעולות
נוספות שהתקיימו בעקבות אירוע אלים היו :הזמנת הורים לשיחה בהקשר למעורבות ילדם
באלימות בביה"ס ( ,)78.3%לשלוח תלמיד למנהל עקב התנהגות אלימה ( ,)62.1%והתייעצות עם
צוות ההנהלה בעקבות אירוע אלים בכיתה ( .)65.6%כחמישה אחוז מהמחנכים דיווחו שהוזמנה
משטרה עקב התנהגות אלימה של תלמיד מכיתתם ,ומעל למחצית המחנכים ( )57.1%מדווחים על
כך שהושעה תלמיד מכיתתם עקב מעורבות באלימות.
באופן כללי ,שיעור הדיווחים על פעולות שננקטו בעקבות אירועים אלימים בחטיבות
העליונות נמוך מזה שבבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים .בולט במיוחד השיעור הנמוך של
הזמנת הורים ( 63.4%בהשוואה ל 82.9% -בחטיבת הביניים) או כתיבה אליהם ודיבור בטלפון
( 76.6%לעומת  93.5%בבתי הספר היסודיים).
בהשוואה בין דיווחי מחנכים במגזר היהודי לעומת אלו שבמגזר הלא יהודי נמצאו מספר
הבדלים ראויים לציון .נמצא ששיעור המחנכים במגזר הלא יהודי המדווחים ,שהביאו לכך שתלמיד
בכיתתם הושעה עקב התנהגותו האלימה ,נמוך במידה ניכרת בהשוואה למגזר היהודי – 40.8%
לעומת  .63.2%כמו כן ,שיעור נמוך יותר מהמחנכים במגזר הלא יהודי מתייעצים עם היועצת –
 47.2%לעומת  66.7%במגזר היהודי .לעומת זאת 22.5% ,מהמחנכים במגזר הלא יהודי דיווחו
שנאלצו להעניש את הכיתה כולה בהשוואה ל 15.6% -במגזר היהודי .בתוך המגזר היהודי יש נטייה
קלה לשיעור גבוה יותר של דיווחים על פעילות בעקבות אירוע אלים בפיקוח הממלכתי בהשוואה
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לפיקוח הממלכתי דתי .בין היתר מדווחים  6.0%מהמחנכים בפיקוח הממלכתי שהביאו לכך
שהמשטרה הוזמנה לעומת  2.5%מהמחנכים בפיקוח הממלכתי דתי.
לא נמצאו הבדלים בולטים בין המחנכים בתוך המגזר הלא יהודי .מבין הדברים שבלט
בהם הפער היו הדיווחים על כך שהמחנך נאלץ להעניש את הכיתה כולה עקב אירוע אלים ,אשר
דווחה יותר על ידי מחנכים בבתי ספר בדואים ( 27.9%לעומת  22.0%בבתי ספר ערבים ,ו15.3% -
בבתי ספר דרוזים) .במקביל פחות מחנכים בדואים דיווחו על כך שהתייעצו עם הפסיכולוגית
בעקבות אירוע אלים בכיתתם ( 25.9%לעומת  34.5%בבתי ספר ערבים ,ו 38.5% -בבתי ספר
דרוזים).
מלוח ז ,5 .המשווה בין דיווחי המחנכים בתשס"ב לאלו שבתשס"ה ,ניתן ללמוד על דמיון
הרב בין השנים .ההבדל היחידי הנראה ראוי לציון הוא שיעור נמוך יותר של מחנכים המדווחים
ששלחו תלמיד למנהל בתשס"ה –  62.1%בהשוואה ל 71.7% -מהמחנכים בתשס"ב .גם לוח ז,6 .
העורך השוואה בין השנים לפי קבוצות של מחנכים ,מראה על יציבות רבה בין השנים בכל האמור
לפעילויות בעקבות אירוע אלים בקרב הקבוצות השונות של מחנכים.
ח .תמיכה בהתמודדות ,הכשרה והשתלמויות
המחנכים נשאלו מספר שאלות המתייחסות להתמודדות שלהם עם בעיית האלימות בבית
הספר שבו הם מלמדים .הם התבקשו להתייחס למידת הסיוע שהם מקבלים מגורמים שונים
ולפעילויות שונות שהם נקטו כתגובה לאירוע וכדי למנוע אירועים אלימים.
קבלת סיוע ותמיכה
לוח ח 1 .מציג את דיווחי המחנכים על המידה שבה הם מקבלים סיוע ,תמיכה והדרכה
כשהם נתקלים בקושי להתמודד עם אלימות .כ 30% -מהמחנכים דיווחו שאין להם קשיים54.6% ,
דיווחו שהם מקבלים סיוע מספק ,ו 16.1% -דיווחו שהם מקבלים סיוע מועט או שכלל לא מקבלים
סיוע.
בהשוואה בין שלבי החינוך נמצא שבקרב המחנכים בחטיבות העליונות יש יותר מחנכים
החשים שאין להם קשיים ואינם זקוקים לסיוע ( 34.1%בהשוואה לכ 27.2% -בבתי הספר
היסודיים) .במגזר הלא-יהודי יש הרבה יותר מחנכים האומרים שאין להם קשיים וצורך בסיוע
( 44.3%לעומת  23.5%במגזר היהודי) ,אך גם מחנכים המציינים שהם מקבלים סיוע מועט בלבד או
לא מקבלים סיוע כלל –  25.7%לעומת  12.6%במגזר היהודי .גם בפיקוח הממלכתי-דתי יש יותר
מחנכים האומרים שאינם זקוקים לסיוע ( 41.6%בהשוואה ל 17.3% -בפיקוח הממלכתי) .בתוך
המגזר הלא יהודי יותר מחנכים בבתי ספר ערבים אומרים שאינם זקוקים לסיוע ( 47.2%בהשוואה
ל 37.5% -בחינוך הדרוזי ,ו 36.5% -בחינוך הבדואי).
בהשוואה בין השנים (לוח ח )1 .ניתן להתרשם שבין השנים תשס"ב לתשס"ה עלה שיעור
המחנכים החשים שאין להם קשיים והם אינם זקוקים לסיוע .התופעה בולטת במיוחד בבתי הספר
היסודיים שבהם  17.8%מהמחנכים בתשס"ב אמרו שאין להם קשיים או אינם זקוקים לעזרה
לעומת  27.2%בתשס"ה .במקביל ,שיעור נמוך יותר מהמחנכים בבתי הספר היסודיים מדווחים
בתשס"ה שהם אינן מקבלים סיוע מספק –  15.0%לעומת  31.5%בתשס"ב.
הכשרה והשתלמויות
מלוח ח 2 .ניתן לראות ששיעור המחנכים שקיבלו הכשרה בטיפול ובמניעה של אלימות
במהלך לימודיהם הפורמאליים הוא  .28.5%השיעור נמוך במידה משמעותית במגזר היהודי --
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 23.0%בהשוואה ל –  43.1%במגזר הלא יהודי .בפיקוח הממלכתי השיעור גבוה מזה שבפיקוח
הממלכתי דתי 25.0% -לעומת  .16.9%בהשוואה בין השנים נראה שיש עלייה ניכרת בשיעור
המחנכים בחטיבה העליונה המדווחים שקיבלו הכשרה ( 26.6%לעומת  9.2%בתשס"ב).
בלוח ח 3 .מופיעים דיווחי המחנכים על השתתפותם בהשתלמות בנושא של מניעה
והתמודדות עם אלימות .ניתן לראות ש 43.4% -מהמחנכים מדווחים שהשתתפו בהשתלמות כזו.
השיעור מעט נמוך יותר בקרב המחנכים בחטיבות העליונות ( )36.4%ונמוך באופן בולט בפיקוח
הממלכתי דתי ( .)21.7%השיעור הגבוה ביותר נמצא בקרב המחנכים בבתי הספר הדרוזים (.)57.2%
בהשוואה בין השנים נראה שברוב קבוצות המחנכים הייתה עלייה בשיעור המחנכים המדווחים על
השתתפות בהשתלמות .השיעור הכולל עלה מ 34.9% -ל 43.4% -מהמחנכים .העלייה בולטת
במיוחד בחטיבות העליונות ששם עלה השיעור מ 16.8% -מהמחנכים בתשס"ב שדיווחו על
השתתפות בהשתלמות ל 36.4% -מהמחנכים בחטיבות העליונות בתשס"ה.
תרשים :44

שיעור המחנכים שהשתתפו בהשתלמויות בנושא ההתמודדות עם אלימות
השוואה בין תשס"ב לתשס"ה
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המחנכים התבקשו להעריך את ההשתלמויות .לוח ח 4 .מציג את ההערכות שניתנו על ידי
כל המחנכים .נראה שמרבית המחנכים מרוצים מההשתלמויות שהם השתתפו בהן84.3% :
מהמחנכים מסכימים או מסכימים מאוד שההשתלמות הקנתה להם ידע רלבנטי78.2% ,
שההשתלמות התאימה לצרכים שלהם ו 79.0% -ממליצים על ההשתלמות למורים אחרים.
לוח ח 5 .מציג השוואה בין הקבוצות השונות של המחנכים בנוגע להערכות ההשתלמויות.
ניתן לראות שההערכות של המחנכים בבתי הספר היסודיים הן החיוביות ביותר ,אחריהן של
המחנכים בחטיבות הביניים ,והערכות בקרב המחנכים בחטיבות העליונות הן הנמוכות ביותר.
ההערכות של המחנכים בחטיבות העליונות נמוכות במיוחד באשר לתרומה של ההשתלמות ליכולת
שלהם להתמודד עם אלימות -רק  57.4%הסכימו להיגד זה בהשוואה ל 67.1% -בקרב מחנכי
חטיבות הביניים ו 81.2% -מהמחנכים בבתי הספר היסודיים.
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שיעור המחנכים המעריכים באופן חיובי את ההשתלמות שעברו היה גבוה יותר במגזר הלא
יהודי .למשל 88.6% ,מהמחנכים במגזר הלא יהודי מסכימים שהיו ממליצים על ההשתלמות
למנהלים אחרים לעומת  74.6%בקרב המחנכים היהודיים .בקרב המחנכים היהודיים לא נמצאו
הבדלים ניכרים בין המחנכים בפיקוח הממלכתי לאלו שבפיקוח הממלכתי דתי .כך גם התמונה
המתקבלת מההשוואה בין המחנכים בתוך המגזר הלא יהודי.
בהשוואה בין השנים (כפי שמופיעה בלוח ח )4 .ניתן להתרשם שיש יציבות בין תשס"ב
לתשס"ה בהערכות באשר להשתלמות .ההבדל שנמצא בכל זאת הוא שיעור מעט נמוך יותר של
מחנכים בתשס"ה שהיו מוכנים להמליץ על ההשתלמות לעמיתיהם המנהלים ( 79.0%לעומת 85.6%
שהיו מוכנים להמליץ בתשס"ב).
המחנכים נשאלו האם הם חשים שהם זקוקים להשתלמות בנושא ההתמודדות עם
אלימות .מלוח ח 6 .עולה ש 17.5% -מהמחנכים מרגישים שהם זקוקים להשתלמות במידה רבה או
רבה מאוד .השיעור גבוה יותר בחטיבות הביניים ( )22.5%ונמוך במיוחד בקרב המחנכים בפיקוח
הממלכתי דתי -רק  7.7%אומרים שהם זקוקים להשתלמות במידה רבה או רבה מאוד.
בהשוואה בין השנים בלוח ח 6 .עולה שיש ירידה ניכרת בשיעור המחנכים המרגישים שהם
זקוקים במידה רבה או רבה מאוד להשתלמות ולהכשרה -מ  28.3%בתשס"ב ל  17.5%בתשס"ה.
הירידה הבולטת ביותר התרחשה בקרב המחנכים בבתי הספר היסודיים -מ 33.1%-מהמחנכים
שאמרו שהם זקוקים להשתלמות במידה רבה או רבה מאוד בתשס"ב ל 14.2% -בתשס"ה .רק בקרב
המחנכים בחטיבות הביניים לא התרחשה ירידה בתחושה של צורך להכשרה ולהשתלמות.
ט .מדיניות ותפקוד בית הספר בתחום האלימות
המחנכים קיבלו שורה של היגדים והתבקשו לציין באיזו מידה הם מסכימים שכל אחד
מההיגדים מתאר את בית ספרם בכל הקשור למדיניות בתחום האלימות ולתפקוד הגורמים השונים
בבית הספר .התשובות היו על סולם בן  4דרגות ( =1מאוד לא מסכימה =2 ,לא מסכימה=3 ,
מסכימה ,ו =4 -מסכימה מאוד) .לוח ט 1 .מציג את התשובות של כלל המחנכים.
בהערכה של כלל בית הספר ,שיעור גבוה של מחנכים מציין שצוות ההנהלה מתפקד היטב
בהתמודדות עם אלימות –  ,91.7%הנהלת בית הספר פועלת לחשיפה ולדיון רציני באלימות בבית
הספר (אינה מסכימה "לטאטא מתחת לשטיח) –  ,90.4%ושיש בבית הספר חוקים ברורים וידועים
לתלמידים –  .87.8%עם זאת ,יש לשים לב לכך ש 53.5% -מהמחנכים חשים שהטיפול באלימות
הוא בעיקר כתגובה לאירועים חריגים ,וכרבע מהם מסכימים שרוב המורים בבית הספר מעדיפים
להתעלם מאלימות שאינה באחריותם הישירה.
בהתייחסות של המחנכים לתפקוד שלהם בתחום ההתמודדות עם אלימות ,יש נטייה
ברורה להערכות חיוביות ,אם כי יש שיעור לא מבוטל של מחנכים שאינם שותפים להערכה
החיובית .כמעט כל המחנכים מסכימים (או מסכימים מאוד) שהם תורמים להפחתת האלימות
בבית הספר ( .)96.6%כ 81.1% -מהמחנכים מסכימים או מסכימים מאוד שיש להם הכלים
להתמודדות יעילה עם אלימות .עם זאת ,יש לשים לב לעובדה שכשליש מהמחנכים מרגישים שהם
משקיעים חלק גדול מדי מזמנם בטיפול באלימות .רק  12.1%מהמחנכים מסכימים שהם מרגישים
חסרי אונים בכל הקשור להתמודדות עם אלימות.
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ההערכות באשר לתפקוד המנהל וצוות ההנהלה הן גבוהות .כ 92% -מהמחנכים מסכימים
שצוות ההנהלה בבית הספר שלהם מתפקדים היטב בהתמודדות עם אלימות ושהמנהל נותן גיבוי
למורים המגיבים בתקיפות נגד אלימות.
ההערכות של המחנכים את התפקוד של מורים אחרים הן חיוביות בדרך כלל .כשלושה
רבעים מהמחנכים מסכימים או מסכימים מאוד שרוב המורים מתפקדים היטב בהתמודדות עם
אלימות ( .)77.5%הרוב המכריע מציין שהם מסכימים שהמורים התורנים בהפסקה פועלים באופן
אקטיבי למנוע ולהפחית אלימות בין תלמידים ( ,)86.4%ושיעור נמוך יחסית חושב שרוב המורים
מעדיפים להתעלם מהתנהגות אלימה שאינה באחריותם הישירה ( ,)24.0ושרוב המורים חוששים
מלהתערב בקטטות בין תלמידים ( 22.8%מסכימים או מסכימים מאוד עם היגד זה).
שיעור גבוה של המחנכים מסכים שבית הספר עושה מאמץ אמיתי לערב תלמידים
בניסיונות למנוע ולהתמודד עם אלימות ( )83.0%ו 80.9% -מסכימים או מסכימים מאוד שרוב
ההורים משתפים פעולה בניסיונות למנוע אלימות .יש לציין ש 63% -מהמחנכים הסכימו או
הסכימו מאוד עם ההיגד שהמגבלות ,שמשרד החינוך מטיל על העונשים והאמצעים שבית הספר
יכול להפעיל ,פוגמות ביעילות הטיפול באלימות.
לוח ט .2 .מציג את הערכות המחנכים על מדיניות ותפקוד בית הספר בתחום האלימות לפי
קבוצות .בהשוואה בין שלבי החינוך נמצאו מספר הבדלים .ההרגשה של מחנכים שהם משקיעים
חלק רב מדי מזמנם בהתמודדות עם אלימות שכיחה פחות בקרב מחנכים מהחטיבות העליונות
( )22.9%מאשר בקרב המחנכים בחטיבת הביניים ( )35.8%וביסודיים ( .)39.6%התחושה של חוסר
אונים בהתמודדות עם אלימות שכיחה פחות בבתי הספר היסודיים ( 8.5%לעומת  15.2%בחטיבות
הביניים)  .כמו כן ,בבתי הספר היסודיים יש פחות דיווחים על כך שהמורים מעדיפים להתעלם
מאלימות שאינה באחריותם הישירה ( 17.2%לעומת  33.8%בחטיבות העליונות) ,ושהטיפול הוא
בעיקר בתגובה לאירועים חריגים ( 68.2%בחטיבות העליונות בהשוואה ל 46.7%-בבתי הספר
היסודיים) .כצפוי ,החשש של מורים להתערב בקטטות בין תלמידים שכיח יותר בחטיבות הביניים
( )28.2%ובחטיבות העליונות ( )31.9%בהשוואה לבתי הספר היסודיים (.)12.5%
בקרב המחנכים במגזר הלא יהודי יש שיעור נמוך יחסית למגזר היהודי של מחנכים
המעריכים שבית הספר מערב את המשטרה במידה הראויה ( 46.7%במגזר הלא יהודי ו81.2%-
במגזר היהודי) .במגזר היהודי יש שיעור גבוה יותר של מחנכים המסכימים שרוב ההורים משתפים
פעולה אתם בניסיונות למנוע אלימות ( 86.0%לעומת  68.4%במגזר הלא יהודי) .שיעור גבוה יותר
מהמחנכים במגזר הלא יהודי מסכימים שבבית ספרם הטיפול באלימות הוא בעיקר כתגובה
לאירועים חריגים ( 62.0%לעומת  )50.2%ושהם משקיעים חלק רב מדי מזמנם בטיפול באלימות
( 50.0%לעומת  28.0%מהמחנכים במגזר היהודי).
המחנכים בפיקוח הממלכתי דתי מתארים בדרך כלל התמודדות יעילה יותר עם אלימות.
בין היתר שיעור גבוה יותר מהמחנכים בפיקוח הממלכתי דתי מסכימים שרוב המורים מתפקדים
היטב בהתמודדות עם אלימות ( 85.5%לעומת  75.4%בפיקוח הממלכתי) ,שיעור נמוך יותר
מדווחים שרוב המורים בבית ספרם חוששים להתערב בקטטות בין תלמידים ( 13.6%לעומת
 ,)27.5%ושהם מרגישים חסרי אונים בהתמודדות עם אלימות ( 7.8%בהשוואה ל 14.7% -בפיקוח
הממלכתי).
תמונת המצב שמתקבלת מההשוואה בין בתי הספר במגזר הלא יהודי אינה עקבית .מבין
ההבדלים הבולטים שנמצאו היה דיווח גבוה יותר של מחנכים בחינוך הבדואי והערבי שהטיפול
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באלימות הוא בעיקר כתגובה לאירועים חריגים ( 67.0%בחינוך הבדואי ,ו 62.5% -בחינוך הערבי,
לעומת  49.1%בחינוך הדרוזי) .יותר מחנכים בחינוך הערבי והדרוזי מדווחים שהאכיפה של כללי
המשמעת בבית הספר היא עקבית ( 87.5%ו 84.8% -בהתאמה ,בהשוואה ל 77.1% -בחינוך הבדואי).
יותר מחנכים בחינוך הבדואי מדווחים שהמגבלות ,שמשרד החינוך מטיל על העונשים והאמצעים
שהמחנך יכול להפעיל ,פוגמות ביעילות הטיפול שלהם באלימות ( 70.4%בהשוואה ל 60.9% -בחינוך
הערבי ,ו 59.0% -בחינוך הדרוזי) .יותר מחנכים בחינוך הדרוזי והערבי מדווחים שמורה המתקשה
בהתמודדות עם אלימות מקבל סיוע מהיועצת ( 77.0%ו 75.5% -בהתאמה) בהשוואה ל58.2% -
בחינוך הבדואי.
בהשוואה בין הערכות המחנכים בתשס"ב לאלו בתשס"ה (לוח ט )3 .עולה שיש דמיון רב
בהערכות .ההבדלים הבודדים הראויים לציון הם העלייה בשיעור המחנכים המסכימים עם ההיגד
שהמורים בבית הספר חוששים מלהתערב בקטטות – מ 14.1%-בתשס"ב ל 22.8% -בתשס"ה
וירידה קלה בשיעור המחנכים המרגישים חוסר אונים בהתמודדות עם אלימות מ 15.9% -ל12.1% -
בתשס"ה.

הערות פתוחות של מחנכים
בשאלוני המחנכים ניתנה להם האפשרות להוסיף הערות משלהם .להלן פירוט ההערות
המרכזיות ,לפי הנושאים השונים.
מה מפריע לדעת המחנך לתפקודו בנושא האלימות
בעיות נפוצות שדווחו על ידי המורים


בעיה קשה של אלימות מילולית (ההערה הנפוצה ביותר בשאלון).



תלמיד אחד או שניים בעייתיים שמפריעים לכל הכיתה.

 תלמידים שצריכים להיות בחינוך מיוחד אך משולבים בכיתה רגילה ובעלי בעיות
התנהגות.
מאפייני רקע של בית הספר ,המשפחות והתלמידים:


אחוז גבוה של יוצאי אתיופיה ,קווקז ,ברית המועצות לשעבר ,כיתות מעורבות עדתית
(הערה שחוזרת על עצמה לעיתים קרובות).



תלמידים ממוצא סוציו – אקונומי נמוך.



הרבה אימהות חד הוריות ,שאין להם יכולת להשליט סדר ומשמעת בילדים.



משפחות שלא משקיעות בילדיהן ולכן הילדים מתפרעים בבית הספר.



שכונה עניה ובמצוקה.

 שילוב של תלמידים מחינוך מיוחד בכיתות רגילות גורם לבעיות התנהגות רבות.
מחסור במשאבים ,קשיים עם הצוות:


כיתות גדולות מידי (הערה מאוד נפוצה)



בעיות במבני בית הספר (אין חצר ,בניה בחצר ,אין אולם ספורט).

 אין זמן להשקיע בכל תלמיד בנפרד ,יש חוסר בתשומת לב לתלמידים ולקשייהם.
בעיות של התערבות חיצונית ,גיבוי וסמכויות למחנך:
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אין אפשרות להעביר תלמידים בעייתיים.



אין גיבוי של משרד החינוך.



אין עזרה מצד המשטרה גם כשמבקשים מהם.



אין מדיניות ברורה ועקבית.



העונשים שאותם מתיר משרד החינוך אינם מספיקים.



אין טיפול מספיק באלימות מילולית והשחתת רכוש.

צרכים נוספים של מחנך לטיפול באלימות
היבטים מבניים:
 צורך בהפרדה בין בנים ובנות בכיתות (הערה נפוצה).


יש להפחית מספר תלמידים בכל כיתה( .הערה נפוצה).



צורך ביותר מקומות לפרוק אנרגיה (חצר ,אולם ספורט).

 מניעה של כניסה של נערים שלא שייכים לבית הספר.
מדיניות וטיפול באלימות:


הכנסת תקנון למניעת אלימות שהתלמידים יהיו חלק מכתיבתו.



שיתוף ההורים במניעת אלימות על ידי שיתוף פעולה הדוק יותר.



תגובה נחרצת יותר לכל פעולת אלימות ,קלה או קשה.



עירוב המשטרה לעיתים קרובות יותר ,ופעולות קשות יותר של המישטרה כלפי אלימות
(לא רק לרשום את פרטי האירוע).



הכנסת צוות רב מקצועי לטיפול וייעוץ בנושאי אלימות.



הכנת תפקיד של "אחראי על משמעת" לכל בית ספר.



הכנסת תוכנית כיתתית שנתית בנושא מניעת אלימות.



שיחות לאחר כל אירוע אלים.



הקדשת זמן מיוחד לשיחות עם תלמידים אלימים.



לנתח מיקרים של אלימות בכיתה.



סיורים של מישרד החינוך שיתרשם ממה שקורה בשטח.

ידע


השתלמויות בנושא אלימות למורים.



סדנאות למורים והורים בנוא אלימות.

מה עוזר למחנך להתמודד עם אלימות
היבטים מבניים:



כיתה קטנה.
כיתת בנות  /בנים בלבד( .הערה נפוצה מאוד)
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 סלקציה לפני קבלת התלמידים לבית הספר (בעיקר על בסיס לימודי) (הערה נפוצה).
אקלים בית ספרי:


ביצוע ביקורי בית בתחילת כל שנה.



הקדשת זמן לתלמידים.



גיבוי מוחלט של המנהל.



מורים הנותנים דוגמא אישית של יחס של כבוד לזולת.

 ערכים חזקים של כבוד האדם וסובלנות.
מדיניות וטיפול באלימות:
 עקביות בטיפול באלימות.


הבהרה בתחילת שנת הלימודים מה העונשים הצפויים ואלו התנהגויות אסורות
לחלוטין.



שיתוף ההורים בכל בעיית אלימות.



הרחקה במקרה של אלימות.
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ממצאים פרק ה' :השוואה בין זוויות הראייה של התלמידים ,המחנכים והמנהלים
אחת הסוגיות שאנו בוחנים במחקר הנוכחי היא מידת הדמיון בין זוויות הראייה השונות
של המנהלים ,המחנכים והתלמידים .עקב המקום המיוחד של כל אחת מקבוצות אלו ,הוצגו להם
שאלות רבות דומות ,אך לא זהות .נבחן להלן את הדרך שבה תלמידים ,מחנכים ומנהלים העריכו
את החומרה של בעיית האלימות בבית ספרם ,ואת הדיווחים שלהם באשר לאלימות בבית ספרם.
חומרת בעיית האלימות
השאלה שעליה נשאלו כל שלושת קבוצות אלו בצורה זהה התייחסה להערכה שלהם באשר
לחומרת בעיית האלימות בבית ספרם על גבי סולם בן  5דרגות ( =1לא בעיה  =2בעיה קטנה =3
בעיה בינונית  =4בעיה גדולה  =5בעיה גדולה מאוד).
מהממצאים בלוח א 1 .בנספח ח' עולה שיש הבדלים מובהקים בין התלמידים ,המורים
והמנהלים בהערכתם הממוצעת את חומרת בעיית האלימות בבית ספרם .התלמידים תופסים את
בעיית האלימות בבית ספרם כחמורה יותר מהמורים והמנהלים ,כאשר נמצא שהתלמידים קרובים
יותר בהערכותיהם למורים מאשר למנהלים ,ממוצעים של  2.38 ,2.66ו ,2.21 -בקרב התלמידים,
המחנכים והמנהלים ,בהתאמה.
כשהשווינו בין שלושת זוויות הראייה בנפרד לפי שלבי החינוך והמגזרים השונים נמצאו
מגמות דומות בקבוצות השונות .זאת ,מלבד בבתי ספר תיכוניים ,שבהם לא נמצאו הבדלים
מובהקים בין הערכותיהם של התלמידים ,המורים והמנהלים את חומרת בעיית האלימות בבית
ספרם.
בנוסף לבדיקת ההערכה הממוצעת של הקבוצות השונות ,רצינו לבחון את המתאמים בין
זוויות הראייה שלהם .שאלה זו שונה מהשאלה המתייחסת לדמיון בין הממוצעים .המתאמים בין
זוויות הראייה השונות מסייעים להבין האם יש נטייה להסכמה על חומרת האלימות בתוך בית
הספר בין שלושת הקבוצות .לשם הבהרה נציין ,שייתכן מצב שהממוצעים של הערכות המנהלים,
המחנכים והתלמידים יהיו בסך הכל דומים ,אך בכל אחד מבתי הספר לא יהיה דמיון בהערכה של
רמת האלימות ,ובעקבות כך המתאמים יהיו נמוכים .ייתכן גם מצב אחר ,שבו הממוצעים של
הקבוצות שונים (כפי שמתקיים במקרה שלפנינו) אך יש הסכמה בתוך בית הספר ,ובאותם בתי ספר
שבהם התלמידים נוטים לראות את הבעיה כחמורה גם המחנכים והנהלים רואים אותה כבעיה
גדולה ,והמתאמים לכן בין זוויות הראייה השונות יהיו גבוהים.
בבחינת המתאמים בין ההערכות של הקבוצות השונות את חומרת בעיית האלימות בבית
הספר עולה ,שהמתאם בין הערכות התלמידים והמורים חזק יותר מזה שבין התלמידים והמנהלים
ובין המורים והמנהלים ( ,r=.42 ,r=.62ו ,r=.52 -בהתאמה) .בבחינת דפוס המתאמים לפי קבוצות,
נמצאה מגמה דומה הן בקרב בתי הספר היסודיים והן בחטיבות .עולה גם ,שהמתאמים הגבוהים
יותר היו בין התלמידים והמורים בתיכון ,בהשוואה למתאמים בין מורים ותלמידים בחטיבות
הביניים ובבתי הספר היסודיים ( ,r=.62 ,r=.72ו ,r=.54 -בהתאמה) .מגמה דומה ,אך הבדלים פחות
בולטים בין שלבי החינוך נמצאו במתאמים שבין מנהלים ותלמידים בחטיבות העליונות – r = .58
בחטיבות הביניים  ,r= .54 -ובבתי ספר יסודיים .r = .47
בהשוואה בין המגזרים נמצא שהמתאם בין מורים ותלמידים בהערכות שלהם את חומרת
בעיית האלימות חזק יותר במגזר היהודי ( ,r=.64ו ,r=.48 -במגזר הלא יהודי).
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קשר בין מדדי קורבנות על פי תלמידים ,מורים ומנהלים
התלמידים ,המחנכים והמנהלים דיווחו על אירועי אלימות בבית ספרם .השאלות שהוצגו
לכל אחת מהקבוצות היו דומות אך לא זהות -התלמידים דיווחו על הקורבנות האישית שלהם,
המחנכים דיווחו על קורבנות של תלמידי כיתתם והמנהלים על הקורבנות של כלל התלמידים בבית
הספר .לכן ,לא ניתן להשוות בין הרמות הממוצעות של דיווחי האלימות ולבדוק האם היו הבדלים
בין הקבוצות בדיווחים על שכיחות אירועי האלימות בבית הספר .לכן ,בחנו את הקשרים בין
הדיווחים של חברי הקבוצות השונות במטרה לבדוק ,האם בכל בית ספר יש דמיון בין התפיסות של
חברי הקהילה באשר למידת השכיחות של אירועי אלימות.
לוח א 2 .בנספח ח' מציג את הקשרים בין הקבוצות השונות בהתייחס למדדים השונים של
אלימות בבית הספר .בבחינת קשרים אלו נמצאה מגמה מעורבת מבחינת עוצמת הקשרים שבין
הקבוצות השונות .בהשוואה בין מורים ותלמידים נמצא שהדמיון ביניהם גבוה יותר בכל הקשור
לאלימות מילולית ( )r = .41ואלימות מתונה ( ,)r = .27ונמוך יותר בכל האמור לאלימות פיזית קשה
( .)r= .20הדפוס דומה בכל האמור לדמיון בין תלמידים למנהלים ,הקשר חזק יותר כשמדובר
באלימות מילולית ( )r = .37ואלימות פיזית מתונה ( ,)r = .30וחלש יותר באלימות פיזית קשה ( = r
 .).16יש לציין ,שהקשרים בין דיווחי מנהלים למחנכים הם די דומים בעוצמתם בכל שלושת סוגי
האלימות – אלימות מתונה ,r = .29 -אלימות מילולית ,r = .33 -ואלימות קשה .r= .26 -
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סיכום ,דיון ומסקנות
המחקר הנוכחי הוא חלק ממהלך מתוכנן לניטור רמות האלימות במערכת החינוך לאורך
זמן .הוא נערך בעקבות מחקרים דומים שנערכו בשנים תשנ"ט ותשס"ב .בדקנו בו היבטים שונים
של אלימות בין תלמידים וכן אלימות של צוות בית הספר כלפי התלמידים ,מזוויות הראייה של
תלמידים ,מחנכים ומנהלים במדגם גדול מאוד ומייצג של כל בתי הספר במסגרות החינוך הרשמי
המוכר במדינת ישראל.
התמונה המתקבלת מהמחקר היא קשה .כמעט כל התלמידים נחשפו לאלימות מילולית
בחודש האחרון ,כמחצית היו קורבנות לאלימות מתונה ,ואחד מכל חמישה מדווח שהיה קורבן
לאירוע אלימות קשה .גם תלמידים שלא היו קורבנות ישירים לאלימות נפגעים ממה שמתרחש
בבית הספר .קרוב למחצית מהתלמידים חושבים שיש אוירה אלימה בבית הספר ויותר מרבע חשים
חוסר ביטחון בבית הספר ,ושיעור דומה חשים חוסר שייכות לבית הספר .כמו כן ,מעל ל15%-
מהמחנכים דיווחו שבחודש האחרון תלמיד קלל ,לעג ,או ניסה להשפיל ולהעליב אותם ,ואחד מכל
חמישה מחנכים חש לפחות מידה מועטה של דאגה לביטחונו האישי בבית הספר .להערכתנו ,אלו
ממצאים המצביעים על בעיות בולטות בכל האמור באקלים של בתי הספר במערכת החינוך
בישראל.
בניסיון לתמצת את התמונה המורכבת שחושף המחקר ,ניתן להצביע על החלקים
המרכזיים של התצריף .הממצאים מצביעים על כך ,שמזווית הראייה של התלמידים יש במערכת
החינוך בישראל שכיחות רבה של מעשי אלימות ,שברובם אינם חמורים .בחלק מקבוצות
התלמידים ובמספר בתי הספר האלימות שכיחה אף יותר וחמורה במיוחד .הירידה המסוימת
ברמות האלימות המתונה ,שראינו בין תשנ"ט לתשס"ב לא המשיכה ,והתמונה הכללית יציבה.
חריגות הן שתי תופעות בכיוונים מנוגדים – יש עלייה חדה בתחושות חוסר ביטחון של התלמידים
ויש ירידה ניכרת במספר התלמידים שראו סכין בבית ספרם .מזווית הראייה של המנהלים
והמחנכים נראה שניתן לזהות שגם הם רואים תמונה די מקבילה לזו של התלמידים ,אך ההערכות
שלהם לגבי חומרת הבעיה של אלימות ,בעיקר אלו של המנהלים ,הן פחות חמורות משל
התלמידים .אין סימנים שהמחנכים והמנהלים מרגישים שהבעיה מחריפה במשך השנים,
ובתחומים מסוימים ניתן להתרשם שהמחנכים מזהים ירידה באלימות בהשוואה לשנים קודמות.
המסקנה הכללית שלנו היא שבעיית האלימות במערכת החינוך בישראל היא בעיה חמורה
וקשה ,בעיקר בקבוצות סיכון מסוימות .אמנם אין מגמה של הידרדרות ,אך לא ניתן לזהות שיפור
עקבי .להערכתנו ,ללא תשומת לב מיוחדת והפנייה של משאבים ניכרים נוספים להתמודדות עם
האלימות ,בעיקר בקרב הקבוצות בסיכון ,יש חשש מבוסס שהמצב לא ישתפר ואולי אף יחמיר.
תקפות הממצאים
לפני שנדון בסוגיות שונות העולות מתוך הממצאים ,נתייחס לתקפות שיש לממצאי המחקר
הנוכחי .להערכתנו ,וכפי שציינו בדוחות המחקר הקודמים ,ממצאי המחקר משקפים באופן מהימן
ומקיף את מצב האלימות בחלקים של מערכת החינוך שאותם למדנו .המדגם של המחקר היה גדול
מאוד ,נבחר בצורה קפדנית כדי לייצג את כל הקבוצות שבהן עסקנו ,ושיעור המשיבים היה גבוה
ביותר.
אחת הסוגיות ,שעולות בכל מחקר המתבסס על דיווחים של תלמידים על אלימות ,היא
השאלה עד כמה התלמידים מדווחים באופן אמין .חשש מסוג אחד הוא שהתלמידים מתייחסים
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בקלות ראש או בזלזול לסקר ואינם מדווחים ברצינות .כדי להתמודד עם חשש זה ,במהלך הסקר
אנו עושים מאמצים רבים ושונים כדי להבטיח השתתפות רצינית ובמקרים הקיצוניים שבהם אנו
חוששים שההשתתפות לא הייתה רצינית איננו כוללים כיתה שלמה בניתוח הנתונים .סביר להניח,
שלמרות מאמצינו יש שיעור מסוים של תלמידים שאינם משיבים ברצינות .אולם ,כאשר בוחנים את
הממצאים שקבלנו מהסקרים הרבים שערכנו במהלך השנים האחרונות (סקרים ארציים ,אזוריים
ובית ספריים) ובהם השתתפו להערכתנו לפחות מאה אלף משיבים ,מתקבלת תמונה עקבית,
שיטתית והגיונית כל כך ,שברור שרוב רובם של התלמידים מתייחסים ברצינות רבה לשאלון .בין
היתר ניתן להצביע על הממצאים הדומים מאוד במבנה שלהם מעבר לשנים ולמקומות שבהם ערכנו
את הסקרים ,כגון ההבדלים העקביים בין סוגי האלימות השונים ,בין בנים לבנות ולפי שלבי חינוך.
ייתרה מזו ,לאחרונה ערכנו מחקר שבו חיברנו את הממצאים שהתקבלו בסקר האלימות
של תשס"ב עם הממצאים שהתקבלו במבחני המיצ"ב (בנבנישתי ואחרים .(2005 ,בבדיקת
המתאמים בין הממצאים שהתקבלו במיצ"ב הנוגעים לאלימות ברמת בית הספר לבין הממצאים
של סקר האלימות היו מתאמים גבוהים .כלומר ,בשתי מדידות נפרדות ,תוך שימוש בשאלונים לא
זהים ,נמצאו ממצאים דומים ברמת בית הספר (מכיוון שהנתונים שבידינו אינם מזוהים לא ניתן
היה להשוות ממצאים ברמת התלמיד).
חשש נוסף נובע מהשאלה עד כמה הדיווח של התלמידים הוא אמין ,או שמא הוא מבטא
הטיות שיטתיות .מצד אחד מועלה חשש שתלמידים מעדיפים לא לדווח על קורבנות שלהם ,שמא
ייפגע דימויים העצמי ,ומצד אחר מועלה חשש שתלמידים 'מגזימים ,כדרכם של ילדים' .אין לנו דרך
ישירה להפריך חשש זה .גם כשערכנו מחקר שבו השתמשנו בשיטות מדידה נוספות ,כגון תצפיות
וקבוצות מיקוד בקרב תלמידים ,לא ניתן היה לשייך את ההבדלים המעטים שמצאנו ,דווקא
להטיות בדיווח העצמי של תלמידים ( .)Astor & Benbenishty, 2005עם זאת ,בחינה של כלל
הממצאים נותנת סיבות טובות להאמין שרמות הדיווח אינן מוטות באופן משמעותי .למשל ,שיעור
התלמידים שדיווחו על אלימות שהם בצעו כלפי אחרים ,כולל כלפי מורים ,אינו נמוך במידה רבה
משיעור התלמידים שדיווחו על קורבנות שהם עצמם חוו .כמו כן ,נמצאו מתאמים גבוהים למדי בין
שיעור התלמידים בבית הספר שדיווחו על קורבנות לאירוע אלימות מסוים לבין שיעור התלמידים
שדיווחו שבצעו אלימות מסוג זה .כפי שנציין עוד בהמשך ,גם המבנה הכללי של דיווחי מנהלים
ומחנכים ,בכל האמור לשיעור היחסי של אלימות מילולית ,פיזית מתונה ,פיזית קשה ומינית ,דומה
לזו של התלמידים ,ובכך מקנה חיזוק נוסף לאמינות של דיווחי התלמידים.
לכן ,המסקנה שלנו ,הנשענת הן על ממצאי מחקרנו והן על הידוע בעולם (ראו ניתוח של
החשיבות והאמינות של דיווחים עצמיים של תלמידים אצל  ,)Satcher, 2002היא שיש להתייחס
ברצינות לדיווחי התלמידים על הקורבנות שאותה חוו ועל האלימות שהם עצמם הפעילו.
במחקר הנוכחי גם עשינו מאמץ נוסף כדי להגביר את התקפות והייצוגיות של הממצאים
שהתקבלו מהמחנכים ומהמנהלים .בין היתר הגדלנו בצורה משמעותית את המדגם של המחנכים,
הקפדנו על הייצוגיות שלו והגדלנו את שיעורי התגובה יחסית למחקרינו הקודמים ולמחקרים
אחרים בעולם (ראו למשל את מחקרם האחרון של & Gotffredson, Gottfredson, Payne,
 .)Gottfredson., 2005כפי שנציין בהמשך ,נראה שיש דמיון רב יותר בין המחנכים לבין התלמידים
מאשר בין המנהלים לתלמידים .כמו כן ,חלק מהממצאים שלנו מעלים שאלות באשר למידה
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שמנהלים ,לפחות בחלק מהקבוצות שאותם חקרנו ,מודעים לאלימות המתרחשת בבית הספר,
ולמידה שבה הם מוכנים לדווח עליה.
בחלקים הבאים נדון בחלק מהסוגיות המרכזיות העולות מן המחקר.
מאפייני האלימות מזווית הראייה של התלמידים
תלמידים רבים מדווחים על היותם קורבנות להתנהגויות אלימות מצד תלמידים אחרים.
השיעור הגבוה ביותר של התנהגויות אלימות התייחס לאלימות מילולית ,חברתית עקיפה
ולאלימות פיזית שאינה בוטה .יש דיווח פחות שכיח ,אך בהחלט לא זניח על הטרדה מינית ,וגם על
אלימות פיזית קשה יותר ,כולל זו הדורשת טיפול של אחות או רופא .יש ראיות לכך שמספר קטן
של תלמידים מביאים לבית הספר סכינים ,ויש רק דיווחים מעטים על שימוש בפועל בכלי נשק.
התמונה של מצב האלימות המתקבלת מהממצאים היא קשה וחמורה .ההיקפים של
האלימות כמעט בכל אחד מהתחומים נראים גבוהים מהמצופה ממערכת החינוך .כפי שאנו
מציינים בדוחות המחקר הקודמים ,בציבור יש דאגה רבה בעיקר מתופעות של שימוש בנשק,
ונדליזם פרוע ,פגיעה מינית משמעותית ,ופגיעות פיזיות קשות .אנו חושבים שיש להפנות את
תשומת הלב הציבורית גם להתנהגויות הנחשבות פחות חמורות  -אלימות מילולית ,איומים,
דחיפות ,מכות .הסיבה לכך היא ,שלאלימות הפחות חמורה יש השפעות שליליות רבות ,והיא גם
'מכינה את הקרקע' לאלימות קשה יותר ,המגיעה בעקבות התערערות המסגרת החינוכית .העובדה
שתלמידים מציבים אתגר בפני המסגרת ,וזו אינה מגיבה בצורה שיטתית ומיידית' ,מזמינה' המשך
בחינה של המערכת ובדיקת גבולותיה ,גם בהתנהגויות הרסניות יותר (ראו למשלGoldstein & :
.)Conoley, 1997
בממצאי המחקר בולטת שכיחותה של הקורבנות לאלימות המתונה יחסית (כגון זו
המתבטאת בדחיפות ,איומים וקטטות אגרופים) ,בעיקר בגילאי בתי הספר היסודיים וחטיבות
הביניים .להערכתנו להתנהגויות אלו יש השפעה שלילית על האווירה הלימודית בבית הספר ,על
המסרים החינוכיים שהוא משדר ,על תחושות הביטחון של התלמידים ,ועל זכותם הבסיסית להגנה
ולטיפוח .השכיחות הרבה של תופעות אלו עלולה לגרום לשחיקה של כללי יסוד להתנהגות בבית
הספר ,וכן ליצור תשתית של הסכמה שבשתיקה להתנהגויות חריפות יותר .נדגיש ,שגם תלמידים
שאינם קורבנות ישירים לאלימות נפגעים מאלימות המתרחשת בבית הספר .הפחדים וחוסר
הביטחון שלהם בבית הספר מתגברים ,והתחושה שלהם שבבית הספר שלהם יש בעיית אלימות
חמורה עלולה לפגוע בתחושת השייכות שלהם לבית הספר וביכולתם להתמקד בלימודיהם .כך
למשל מצאנו ,שהמתאם בין ההערכה של התלמיד שבבית הספר יש אווירה אלימה לבין תחושת
חוסר השייכות שלו לבית הספר היה גבוה יותר מאשר המתאם בין הדיווח על כך שפגעו בו פיזית
לבין תחושת חוסר השייכות.
במחקר הנוכחי הקדשנו תשומת לב מיוחדת לאלימות מילולית ולאלימות חברתית עקיפה,
משום שהספרות מצביעה על השלכותיהן השליליות .במחקר הנוכחי הבחנו בין אלימות מילולית
ואלימות חברתית עקיפה .הבחנה זו נבעה מהפקת לקחים מהמחקרים הקודמים ,וקריאה מעמיקה
של הספרות בתחום .ההתייחסות הנפרדת לאלימות חברתית עקיפה החלה בעבודות שנערכו בפינלד
על ידי  Bjorkqvistועמיתיו ( Bjorkqvist, Lagerspetz, & Kuakiainen, 1992 ; Lagerspetz,
 ,)Bjorkqvist, & Peltonen, 1988; Landau et al., 2002אשר טענו שהמחקרים בתחום התוקפנות
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והאלימות התמקדו בהרבה מהמקרים באלימות שקשורה יותר לבנים ,בחנו רק בנים במחקריהם,
ונערכו לרוב על ידי חוקרים גברים .מעט מאוד מחקרים התמקדו בבנות ,או לחלופין ,אלו שחקרו
בנות ,חשבו שדפוסי האלימות של בנות זהים לאלו של בנים ,רק בשיעורים נמוכים יותר .בעקבות
חשיבה זו Bjorkqvist ,ועמיתיו פיתחו את המושג  indirect aggressionשנמצא כמתאים יותר
לתיאור צורות אלימות בקרב בנות וכלל התנהגויות כמו הפצת שמועות לא נכונות רכילות וכו'.
מחקרים אלו הצביעו על כן שאכן בנות מדווחות יותר מבנים על אלימות חברתית עקיפה.
ההבחנה בין אלימות מילולית לחברתית עקיפה שנכללה במחקר הנוכחי חשובה מכמה
סיבות :עד כה עבודותינו הקודמות הצביעו על כך שבנים חשופים יותר מבנות לכל צורות האלימות,
כאשר הפערים בינם היו פחות בולטים בדיווחים על אלימות מילולית .הכללת התייחסות נפרדת
לאלימות חברתית עקיפה מראה שאלימות בנות אינה זהה לאלימות בנים ,ומדגישה את החשיבות
של ההתייחסות הספציפית לצורות אלימות אופייניות יותר לבנות בחקר תופעת האלימות בכלל,
סוגיה שהוזנחה במידה רבה בחקר האלימות והעבריינות.
בנוסף ,בעבודה זו הרחבנו את ההתייחסות לאלימות חברתית עקיפה דרך בחינת המשתנים
שמנבאים אותה והשוואתם לאלו שמנבאים צורות אלימות אחרות ,ובמיוחד אלימות מילולית.
הממצאים מראים למשל שישנם הבדלים בין אלימות מילולית וחברתית עקיפה מבחינת קשריהם
עם מאפייני רקע של ההורים ,מאפייני התמודדות והיבטים של האקלים .כך נמצא בין היתר,
שאלימות חברתית עקיפה קשורה להשכלת אב נמוכה ,ולתגובות לא רצויות של מורים בעוד
שאלימות מילולית לא נמצאה קשורה למאפיינים אלו .ממצאים אלו מחזקים את הטענה בדבר
המובחנות של צורות אלימות אלו ,והצורך בהתייחסות נפרדת אליהם .כמובן שלממצאים אלו
חשיבות רבה מבחינת תכנון ויישום התערבויות להתמודדות עם אלימות לסוגיה השונים.
היקפי האלימות המילולית המדווחים על ידי התלמידים מצביעים על כך שקללות ,לעג,
עלבונות והשפלה הן התנהגויות שכיחות ביותר במערכת החינוך .גם האלימות החברתית העקיפה,
כמו הפצת שמועות לא נכונות רכילות וכו' ,נמצאה שכיחה מאוד בקרב התלמידים .אמנם ,צורות
אלו של אלימות עשויות להיות עדיפות על אלימות פיזית כדרך לפתרון קונפליקטים ולהשגת
מטרות ,אך זהו מסר חינוכי לקוי .תחושות של השפלה ,עלבון ונידוי חברתי פוגעות ברווחתם
ושלומם של הילדים ,ואינן תורמות ליכולת של בית הספר להקנות דעת ודרך ארץ בבית הספר .כמו
כן ,הספרות מלמדת אותנו ,שאלימות חברתית עקיפה ,המתבטאת בהתנהגויות כגון הפצת שמועות
שליליות ונידוי חברתי ,עלולה לגרום להסלמה ,ולגרור התנהגויות אלימות אף יותר ,בעיקר בשעות
שלאחר הלימודים.
לדעתנו ,תשומת לב מיוחדת חייבת להינתן להתמודדות עם האלימות החברתית-העקיפה.
אמצעים הננקטים נגד אלימות פיזית ואפילו אמצעים למניעת אלימות מילולית בוטה כמו קללות
והשפלות ,עלולים שלא להתאים להפחתת האלימות העקיפה ,שמטבעה היא נסתרת ופחות ידועה
לחברי הצוות .קהל היעד לפעולות מניעה אלה צריכות להיות יותר התלמידות ,שבדרך כלל אינן
במוקד העניין והדאגה מפני אלימות .בהקשר זה חשוב להפנות את תשומת הלב לדיווחים של
תלמידים רבים שהם אינם מרגישים שהם יכולים לדבר עם המורה על בעיות וקשיים שיש להם
ביחסים עם חברים .נראה שקושי נתפס זה עלול לשמש מחסום בפני זיהוי תופעות של אלימות
חברתית-עקיפה ולמנוע יצירה של מקורות תמיכה עבור התלמידים כדי להתמודד עם אלימות
עקיפה המופנית כלפיהם .ייתרה מזו ,בניתוח של מספר אירועי אלימות קשים שהתרחשו בבתי ספר,
כולל מקרים של פגיעה מינית מתמשכת בתלמידות ,נמצא שהתופעות של הדרה והרחקה מקבוצת
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השווים התרחשו לאורך זמן והיו נסתרות מעיני המורים ,שלא היו מודעים לסבל ולמצוקה של
תלמידיהם .נראה שמי שרוצה לדאוג לרווחה הנפשית של התלמידים ולמנוע את הנזקים שעלולים
לנבוע מפגיעות רגשיות הקשורות להדרה ולהרחקה מחברת השווים ,חייב להתמודד עם הצורך
להבטיח שהתלמידים ירגישו שהמורים בבית הספר אמנם מוכנים ויכולים להקשיב להם בעת
מצוקה.
במקביל ,יש בממצאים אלו כדי להעלות את הצורך בהשקעה נוספת בהיבטים של אקלים
בית הספר הקשורים להתנהגות מכבדת כלפי אחרים ,כישורי תקשורת בינאישית ודרכים חיוביות
לפתרון קונפליקטים .חיוני למצוא דרכים למנוע תופעות של תלמידים המסתירים לאורך זמן מעיני
המבוגרים את האלימות הרגשית שהם מפעילים כלפי תלמידים מסוימים .חלק מדרכים אלו
יתייחסו ליצירת האמון במבוגרים שיאפשר פניה ותלונה ,וחלק אחר צריך לעסוק בהגברת המודעות
בקרב התלמידים באשר להשלכות ארוכות הטווח המסוכנות של פגיעות רגשיות אלו ,והגברת
האמפטיה כלפי התלמידים הדחויים .מעניין לציין שבהתערבויות שמפעילים פרופסור חיים עומר
וצוותו (תקשורת אישית ,ינואר )2006 ,בבתי ספר ,אחד המרכיבים הוא מאבק בנושא ההסתרה של
מעשי אלימות ,על ידי התלמידים והמורים .בין היתר ,ההתערבות כוללת פעילות של נציגי
התלמידים עצמם במטרה לשנות דפוסים של הסתרה ומניעת דיווח על ידי התלמידים ,שחלקה נובע
מהרצון להימנע מ'הלשנה'.
קבוצות סיכון
במחקר הנוכחי ערכנו השוואות בין קבוצות שונות (לפי שלבי חינוך ,לפי מגזר ולפי פיקוח).
בעקבות המחקרים הקודמים ,החלטנו להשוות גם בין תלמידים מהמגזר הדרוזי לתלמידים בדואים
ושאר התלמידים במגזר הלא-יהודי .יש להבהיר ולהדגיש ,שההשוואה שאנו עורכים בין הקבוצות
ובין השנים אינה מאפשרת לנו לקבוע מה המקור של ההבדלים .לפיכך ייתכן ,למשל ,שהבדלים
שמצאנו בין תלמידים במגזר הערבי ליהודי משקפים הבדלים במעמד סוציו-אקונומי בין המגזרים,
ולאו דווקא הבדלים תרבותיים .באורח דומה ,ייתכן ,שהבדלים בין ממצאים הנוגעים לתלמידי בתי
הספר היסודיים בפיקוח הממלכתי לעומת הממלכתי-דתי ,משקפים הבדלים בהרכב אוכלוסיות
ההורים והמורים ,שאינם קשורים כלל לאופי השונה של החינוך הניתן במסגרות אלו .במחקר
הנוכחי לא הייתה די בקרה על גורמים אלו .משום כך ,יש להדגיש שאנו אמנם משווים בין קבוצות
ומזהים קבוצות סיכון לפי הפרמטרים שנבדקו במחקר ,אולם ,יש לנקוט משנה זהירות בכל ניסיון
לתת פירוש סיבתי להבדלים שאנו מוצאים בין קבוצות .ייתרה מזו ,חשוב להדגיש שהמטרה שלנו
אינה להצביע על 'אשמים' ,אלא לסייע למקד תהליכי מניעה והתערבות בקבוצות הנזקקות לכך
באופן מיוחד ושיש להשקיע בהן משאבים נוספים.
התמונה באשר לקבוצות סיכון לסוגי האלימות השונים דומה מאוד לזו שהתקבלה
במחקרים הקודמים .כפי שנמצא גם במקומות אחרים בעולם ,בנים הם קורבנות שכיחים יותר
לאלימות פיזית ,מילולית ומינית ,ובמידה פחותה יותר מבנות לאלימות חברתית עקיפה .בנים
נמצאו גם כיותר תוקפניים כלפי תלמידים אחרים מאשר בנות .כמו כן ,תלמידי בתי הספר
היסודיים מדווחים על יותר קורבנות לגבי כל סוגי האלימות שנבחנו ,מאשר תלמידי חטיבות
הביניים ,המדווחים על פחות אלימות מתלמידי החטיבות העליונות.
כאמור ,כמו במחקרים אחרים בארץ ובעולם ,מצאנו שיותר תלמידים בבתי הספר
היסודיים מדווחים על קורבנות לאלימות בהשוואה לתלמידי חטיבות הביניים והעליונות .אולם ,יש
סקר אלימות תשס"ה
בנבנישתי ,חורי-כסאברי ואסטור

132

דוח מסכם

להצביע על העובדה שהמחנכים רואים את בעיית האלימות כחמורה יותר דווקא בחטיבות הביניים.
המחנכים בחטיבות הביניים גם דיווחו על רמות של דאגה לביטחונם האישי יותר מעמיתיהם בשלבי
החינוך האחרים .ואמנם ,המחנכים והמנהלים בחטיבות הביניים מדווחים על כך שהזמינו הורים
והשעו תלמידים יותר מאשר עמיתיהם בבתי הספר היסודיים ובחטיבות העליונות .גם בקרב
התלמידים עצמם היו יותר דיווחים על חוסר ביטחון בחטיבות הביניים מאשר בבתי הספר
היסודיים .נראה אם כן ,שבבתי הספר היסודיים יותר תלמידים הם קורבנות לאלימות ,אך
בחטיבות הביניים הפגיעות מאיימות יותר.
המצב שונה במגזר הבדואי .יש סימנים רבים שבמגזר זה דווקא בחטיבות העליונות יש
יותר דיווחים על אווירה אלימה ועל הבעיה כחמורה יותר .איננו יכולים להעריך את הסיבות למצב
מיוחד זה ,אך הוא מדאיג במיוחד עקב הפוטנציאל ההרסני הגבוה במיוחד בקבוצת גיל זו במגזר
הבדואי המדווחת במקביל על חוסר שייכות לבית הספר ,הערכה נמוכה לתפקוד של בית הספר
בתחום האלימות ,וחשיפה מרובה לנשק קר.
במגזר היהודי יש הבדלים בין הפיקוח הממלכתי דתי לפיקוח הממלכתי בהתאם לשלבי
החינוך .באופן עקבי ,תלמידים בבתי ספר יסודיים בפיקוח הממלכתי דתי מדווחים על קורבנות
גבוהה יותר מעמיתיהם בבתי הספר היסודיים בפיקוח הממלכתי .לעומת זאת ,כקבוצה ,תלמידים
בחטיבות הביניים והעליונות בפיקוח הממלכתי דתי מדווחים על פחות קורבנות מעמיתיהם בפיקוח
הממלכתי .ייתכן שיש בכך שיקוף של הרקע החברתי-כלכלי של התלמידים הלומדים בבתי הספר
היסודיים הממלכתיים דתיים לעומת מי שמשתייך לשלבי החינוך הגבוהים יותר בפיקוח הממלכתי
כמעט על כל המדדים .אולם ,יש להפנות את תשומת הלב לעובדה ,שרמות הקורבנות והאלימות
בקרב הבנים בחטיבות הביניים והעליונות בפיקוח הממלכתי דתי ,דומות ולעתים אף גבוהות ,משל
עמיתיהם בפיקוח הממלכתי .ייתכן שהעובדה שאלו הם בתי ספר של בנים בלבד מגבירה את
הפוטנציאל שלהם למעורבות באלימות ,אך ייתכנו גם הסברים נוספים .זו תופעה שמצאנו גם
במחקרנו הקודמים ( )Benbenishty & Astor, 2005והיא ראויה למחקר נפרד ,שינסה לזהות את
המשקל היחסי של גורמים של תרבות ,רקע חברתי-כלכלי ומגדר.
בהשוואה בין תלמידים במגזר הלא יהודי לתלמידים מן המגזר היהודי ,מצאנו שתלמידים
במגזר הלא יהודי נחשפים לרמות גבוהות יותר של קורבנות על כל סוגי האלימות ,פרט לאלימות
מילולית ,היכן שתלמידים מן המגזר היהודי דיווחו על שכיחות גבוהה יותר.
על מנת לאתר את המקור לפערים אלו בין המגזרים ,ערכנו השוואות בין תתי הקבוצות
בתוך המגזר הלא יהודי .התמונה המתקבלת היא עקבית למדי– התלמידים בבתי הספר הדרוזים
דומים בדרך כלל בדיווחיהם לתלמידים בפיקוח הממלכתי יהודי ,יותר משהם דומים לעמיתיהם
במגזר הלא יהודי ,מלבד בתחום האלימות המילולית ,שבו התלמידים הדרוזים מדווחים ,כמו שאר
עמיתיהם למגזר הלא יהודי ,פחות אלימות מילולית מאשר התלמידים היהודים .לעומת זאת,
התלמידים הבדואים מדווחים על רמות גבוהות מאוד של קורבנות ואלימות ,בעיקר אלימות קשה
והמערבת נשק חם וקר.
קשה להפריד בין השייכות לאחת מקבוצות המיעוט שנחקרו כאן לבין מצבן החברתי,
הפוליטי והכלכלי בחברה הישראלית .ואמנם ,הניתוחים המורכבים שערכנו מצביעים באופן ברור
למדי על כך ,שהמצב החברתי-כלכלי של התלמידים בבית הספר הוא גורם חשוב שבעזרתו ניתן
לנבא את רמות האלימות הקשה בו .לאחר שמביאים בחשבון את המצב החברתי-כלכלי של בית
הספר ,אזי לשייכות למגזר היהודי או לערבי אין משמעות רבה בניבוי האלימות הקשה .ממצאים
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ברוח זו דיווחנו במחקרים הקודמים (ראו דיון ב ,)Benbenishty & Astor, 2005 -אך נראה
שהפעם התמונה היא ברורה אף יותר מבעבר .לעומת זאת ,השייכות למגזר הלא יהודי מנבאת רמות
גבוהות של אלימות מתונה ,גם לאחר שאנו מביאים בחשבון את המצב הכלכלי חברתי של ההורים
בבית הספר.
לממצאים אלו יש מספר משמעויות בעינינו .הם מרמזים על כך שהניסיון לעשות קשר ישיר
ופשטני בין 'תרבות' לבין רמות של אלימות ,אינו במקומו .הקשרים בין שייכות לקבוצת מיעוט,
מנהגים תרבותיים ,מצב חברתי-כלכלי ופוליטי הם מורכבים מכדי שניתן יהיה להציג אותם בצורה
פשטנית כנובעים ממקור אחד בלבד .לדעתנו ,הממצאים האלה גם מצביעים על כך ,שכל ניסיון של
החברה הישראלית להפחית את רמות האלימות בבית הספר ,חייב לכלול התייחסות ומאמץ
אקטיבי להפחתת רמות העוני בקהילות העוטפות את בתי הספר .אי אפשר לצפות שרק בתי הספר
יתמודדו עם ההשלכות של המצב החברתי-כלכלי של הקהילה שבה ממוקם בית הספר מבלי לסייע
להפחית את המצוקה מסביבם .כפי שנציין בהמשך ,אנו חושבים שאין בכך כדי להפחית מאחריותם
של בתי ספר (בכל קהילה ויהיה מצבה החברתי-כלכלי אשר יהיה) ,להתמודדות עקבית ויעילה
באלימות.
נדגיש ,כפי שעשינו בדוח המחקר הקודם בשנת תשס"ב – המצב בבתי הספר במגזר הבדואי
הוא מצב קשה שאינו משתפר מעצמו .ייתרה מזו ,בעוד שבדרך כלל במערכת החינוך המצב הוא טוב
יותר בחטיבות העליונות ,יש אינדיקציות שבמגזר הבדואי דווקא תלמידי החטיבות העליונות
מדווחים שבעיית האלימות היא גדולה יותר .בהתחשב בפוטנציאל הגדול יותר לנזק בקבוצת גיל זו,
והנוכחות הרבה של נשק שזוהתה במגזר זה ,הסכנה נראית גדולה במיוחד .לדעתנו ,יש להשקיע
משאבים בצורה דיפרנציאלית כדי לסייע לבתי הספר במגזר הבדואי להתמודד עם המציאות הקשה
שמסביבם ,מלבד כמובן מאמצים חברתיים נרחבים יותר כדי לשנות את המצב בקהילות הבדואיות.
בכך אנו מפנים את תשומת הלב המיוחדת שיש לתת למניעת מצבי אלימות קשה במיוחד.
בדוחות קודמים הצבענו על כך שבמקביל לעבודה מערכתית המכוונת לכלל בתי הספר במערכת
החינוך ולכלל התלמידים בבתי הספר ,יש לכוון מאמצים ממוקדים לאותם בתי ספר ולאותם
תלמידים שלגביהם הבעיה קשה וחמורה במיוחד .המחקרים שלנו מצביעים על כך שקורבנות
למעשי אלימות ופגיעה אלימה באחרים אינם מתפלגים בהתפלגות נורמאלית או באופן שווה בין
התלמידים .יש תלמידים מעטים המעורבים באלימות בשכיחות גבוהה במיוחד ,והם גם אלו
המעורבים יותר באלימות החמורה .מספר קטן זה של תלמידים מחייב התייחסות פרטנית
ומעמיקה יותר ,במקביל למאמצים המערכתיים בבית הספר המכוונים לכלל התלמידים .כפי שאנו
חוזרים ומציינים ,הפגיעה של תלמידים אלה אינה רק במי שהוא קורבן לנחת ידם ,אלא גם במעגל
הרחב של תלמידים הרואה את האלימות ,חושש ממנה ואינו חש בטוח בבית הספר .ייתרה מזו ,דוח
המחקר הקודם (בנבנישתי )2003 ,וממצאי מחקר חדש (ברקוביץ )2006 ,מצביעים על כך שבקבוצת
התלמידים המעורבות במידה רבה במיוחד באלימות התלמידים יש שיעור גבוה במיוחד של
תלמידים שהם בו זמנית הן קורבנות והן פוגעים .תלמידים אלו סובלים מהרמה הגבוהה ביותר של
חוסר בטחון וזוכים למידה הנמוכה ביותר של תמיכה מהמורים .יש לכן מקום לקדם התערבויות
ודרכי פעולה הממוקדות בקבוצה קטנה זו .אין ספק שהתלונות שנשמעות ממנהלים וממחנכים על
כך שמשרד החינוך 'כובל את ידיהם' מתייחסות במידה רבה לרצון שלהם לסלק תלמידים אלו
מבית הספר ,או לחילופין ,לקבל משאבים מיוחדים שיתאימו לצרכים של בני נוער אלו.
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לכן ,אנו ממליצים על פיתוח תוכניות המיועדות לבני נוער אלו המעורבים באלימות במידה
רבה .יש לראות בתוכניות אלו משום מניעה של התדרדרות חמורה יותר של בני נוער אלו ,נשירה
ממערכת החינוך וכניסה למעגל העברייני .חשוב לציין שהאתגר המיוחד שמציבים בני נוער אלו
מחייב הערכות ,שהיא לעתים קרובות ,מעבר לכוחותיו של בית הספר היחיד .בין היתר יש לבחון
אפשרויות לתוכניות התערבות ברמת הרשות המקומית היכולה לאגם משאבים עבור תלמידים
ממספר בתי ספר .כמו כן ,חיוני שההתמודדות עם המצוקה והצרכים של תלמידים אלו תהייה
מערכתית ותכלול גרומים נוספים בקהילה .עבור כל אחד מבני נוער אלו יש להכין תוכנית טיפול
המערבת את הגורמים הרלבנטיים בבית הספר ,בשירותי הרווחה ,בקידום נוער ,בשירותי המבחן,
במתנ"ס וכד' .ייתרה מזו ,יש מקום לשלב בתוכניות טיפול אלו גם גורמים בקהילה כגון גורמים
דתיים ,אגודות ספורט ,מתנדבים ,וחונכים מהקהילה העסקית .ככל שהרשת החברתית שתעטוף
את בני הנוער הנמצאים בסיכון מיוחד לאלימות בבית הספר ,תהייה רחבה וצפופה יותר ,יש סיכוי
רב יותר למנוע התדרדרות ולהגביר את תחושת השייכות שלהם לבית הספר ולקהילה הנורמטיבית.
בדיון שערכנו בתום המחקר של שנת תשס"ב הצגנו את הסוגיה של ההשעיה ,כפתרון
המוצע על ידי מנהלים רבים כדי להתמודד עם תלמידים אלימים במיוחד .בין היתר הצבענו על
חסרונות של השעיה ,שעם הזמן הופכת לדרך להרחקה של תלמידים 'לא רצויים' מהמערכת
החינוכית ,ובכך תורמת להתדרדרותם .אנו מבקשים ולהעלות שוב לדיון ולפעולה את המלצתנו
לקדם פיתוח של פתרונות ברמת הרשות המקומית המיועדים להשעיה זמנית של תלמידים מבית
ספרם ,מבלי להרחיקם ממסגרת חינוכית .אנו ערים לכך שמתקיימים דיונים בנושא זה במערכת
החינוך ,אך נראה לנו שהגיע הזמן לבצע ניסוי חינוכי שמטרתו תהייה לבחון בפועל מסגרות,
שאליהם יופנו תלמידים במסגרת של הרחקה זמנית מבית הספר.
פיתוח מסגרות מעין אלו מציג אתגרים לא פשוטים .בין היתר אורבת למסגרות אלו הסכנה
של מיסוד כמסגרות של 'חינוך מיוחד' וכדרך לעקוף את השילוב של תלמידים בבתי ספר רגילים.
יחד עם זאת ,למסגרות אלו יש פוטנציאל של אמצעי התערבות המקל על ההתמודדות של בתי ספר
עם התלמידים הקשים ביותר מבחינתם ,תוך כדי זה שהוא מעניק לתלמידים אלו את המשאבים
והטיפול האינטנסיבי שלהם הם זקוקים .כדי למצות את הפוטנציאל החיובי ,יש מקום להבטיח
שמסגרות אלו יפעלו בתיאום ובליווי של המחנכים מבתי הספר שמהם מגיעים התלמידים ,תוך
הבטחת שובם של התלמידים למערכת הרגילה .כמו כן ,יש לתת למקומות אלו משאבים שיאפשרו
להם להעניק לתלמידים סביבה עשירה בהזדמנויות למידה ובהתייחסות אישית ,תוך שמירה
קפדנית על סמכות וגבולות.
כשם שבקרב התלמידים יש קבוצה קטנה המעורבת באלימות ברמות גבוהות במיוחד ,כך
ניתן לזהות במחקרים שערכנו בתי ספר שבהם רמות האלימות היו גבוהות במיוחד .בתוכניות
למניעת אלימות שהוצגו לציבור בעת האחרונה נאמר שבתי ספר אלו'' ,בתי ספר אדומים' ,יהוו
מוקד להתערבויות מיוחדות ולהשקעת משאבים נוספים .לדעתנו ,יש לקדם בברכה הפעלה של
תוכניות המיועדות להתמודד עם בתי ספר במצוקה גדולה ועם תלמידים שלהם צרכים גדולים
במיוחד והדורשים התייחסות מיוחדת .חיוני להבטיח שהמאמצים יוקדשו להשקעה נוספת של
משאבים ומתן שירותים המתאימים לצרכים מיוחדים ,בדרכים שיקדמו בתי ספר ותלמידים אלו
לכיוון של השתלבות במערכת ולא בדרך של הרחקה והענשה.
שינוי לאורך זמן
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במחקר בשנת תשס"ב דיווחנו על ירידה מסוימת באלימות המתונה בבתי הספר ,ועל
יציבות בתחום האלימות הקשה .הממצאים שבידינו מראים שאמנם ,בהשוואה לתשנ"ט המצב
בשנה הנוכחית מצביע על ירידה מובהקת באלימות מתונה ומילולית ,אך המקור הוא הירידה שחלה
בין תשנ"ט לתשס"ב .מאז הסקר בתשס"ב לא חלו שינויים רבים .לפי דיווחי התלמידים ,בסך הכל
ניתן לראות יציבות בדיווח על רוב סוגי האלימות בין שנת תשס"ב לתשס"ה (מילולית ,מתונה,
והטרדה מינית) ,פרט לירידה בחשיפה לנשק ,ובהבאת נשק חם וקר ,ולעומת זאת ניתן לראות עלייה
בתחושת חוסר הביטחון של התלמידים וגם עלייה בפגיעה ברכוש.
נציין ,שנראה שבציבור ,בתקשורת ובקרב מקבלי ההחלטות הייתה תחושה שהמצב דווקא
החמיר והדרדר בשנים האחרונות .מול תחושה זו הממצאים אולי פחות שליליים מהצפוי .אולם
ברור לדעתנו ,שהיציבות בתחום זה אינה רצויה ,ואינה מחויבת המציאות .ממצאים מארה"ב
מראים שהאלימות במערכת החינוך נמצאת בירידה עקבית במשך העשור האחרון (במקביל לירידה
דומה בעבריינות נוער מחוץ לבתי הספר) .ההסברים לירידה זו אינם חד משמעיים ,אך הם מצביעים
על כך שרמות האלימות הקיימות במערכת החינוך בישראל אינם גזרת גורל וניתנים לשינוי .לכן,
להערכתנו הממצאים מצביעים על כך שיש עוד דרך ארוכה לפני שמערכת החינוך תוכל לעסוק
בשימור המצב .בינתיים חייבים להצביע על כך שאין מקום להפסקת המאמצים להתמודדות עם
אלימות ולהורדה משמעותית ברמות האלימות שאליה נחשפים התלמידים במערכת החינוך.
בבחינת השינוי ברמות האלימות עולה בבירור שהשינויים החיוביים שזוהו היו רק במגזר
היהודי .במגזר הלא יהודי לא היו שינויים חיוביים משמעותיים רבים בין השנים תשנ"ט לתשס"ה.
המחקר הנוכחי לא יכול לעמוד על הסיבות למצב זה .ייתכן שהמדובר בחלוקת משאבים שלא נתנה
את המשאבים הנדרשים דווקא לבתי הספר הנזקקים לכך יותר במגזר הלא יהודי; ייתכן
שהמודעות לנושא והנכונות להודות באלימות זו אינה שווה במגזרים השונים ,וייתכן שדרכי
ההתמודדות שפותחו טרם הפכו לרגישים דיים לתרבות במגזר הלא יהודי .בכל מקרה ,אנו חושבים
שיש לעשות מאמץ ממוקד כדי לקדם את ההתמודדות עם אלימות במגזר הלא יהודי .בהקשר זה
נראה שהמחנכים במגזר הלא יהודי ,יותר מהמנהלים ,הם אלו המודעים יותר לאלימות זו (או
לפחות אלו המודים בקיומה) ,ועשויים להיות שותפים נאמנים למאמצים להפחית את רמות
האלימות בבתי הספר.
השינוי החיובי הבולט שהתרחש בין השנים תשס"ב ותשס"ה והוא עקבי מעבר לקבוצות
התלמידים השונות ,הוא הירידה הניכרת בשיעור התלמידים שאמרו שראו סכין בבית הספר .ייתכן
שדווקא הדיווחים הרבים על 'סכינאות' ,בעיקר במועדונים ,ועל מקרים של שימוש בסכין כתגובה
להתגרויות פעוטות ביותר ,גרמה למודעות רבה לנושא ולמאמצים רבים יותר מצד הורים ומורים
להפחית את נשיאת הנשק על ידי בני נוער .ייתכן שחל שינוי מסוים בתפיסה וסכין נתפסת כמסוכנת
יותר מבעבר .יש לבחון נושא זה לאורך זמן במטרה לבדוק האם המגמה הזו תמשיך ,ומה הם
הגורמים לה.
במקביל ,חל שינוי גדול בין שנת תשס"ב לתשס"ה דווקא בכיוון ההפוך – שיעור התלמידים
החשים חוסר ביטחון בבית הספר דווקא עלה .יותר תלמידים חוששים שיפגעו בהם בבית הספר,
פיזית ומילולית ויותר תלמידים רואים בבית הספר מקום מסוכן .זהו ממצא מדאיג שלא מוסבר על
ידי עלייה מקבילה בשכיחות הדיווחים על קורבנות בבית הספר .אין עדיין בידינו הסבר מספק
לתופעה זו ונמשיך להעמיק ולחקור אותה .אחת ההשערות הנראות בעינינו כסבירות וכנתמכות
במידה לא קטנה על ידי ממצאי המשטרה ,היא ,שבעוד שלא חלה עלייה בשיעורי הקורבנות ,הרי
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מעשי האלימות שמתרחשים הם מסוכנים יותר מבעבר והתוצאות האפשריות שלהם מפחידות
יותר .וכך ייתכן ,שגם כשסך הכל מספר התלמידים הנפגעים בבית הספר לא עלה ,הרי מעשי
האלימות שאליהם נחשפים התלמידים ,גם דרך התקשורת ,הם מפחידים מבעבר.
כאמור ,יש להמשיך ולבחון תופעה זו .ייתכן שיש מקום בעתיד לנקוט באמצעי מדידה שהם
רגישים יותר לזיהוי מידת הנזק והחומרה של אירועי האלימות ,ולא רק זיהוי השכיחות של
הקורבנות לאירועים.
בהקשר זה חשוב להביא את דיווחי המחנכים על אלימות מילולית ופיזית שהופנתה
כלפיהם ועל דאגה שהביעו לביטחונם האישי .אמנם ,השיעורים של הפגיעה הפיזית במחנכים
שהשתתפו במחקר אינם גבוהים ,אך הם גבוהים מאלו שדווחו בשנים קודמות .ייתרה מזו ,יש
עלייה בשיעור המחנכים המביעים דאגה לביטחונם האישי .למשל ,יש עלייה של יותר מעשרה אחוז
בשיעור המחנכים בחטיבת הביניים החשים דאגה כלשהי לביטחונם האישי מכ 19% -לכ,29% -
ובקרב המחנכים במגזר הלא יהודי מכ 8% -לכ .20% -במקביל ,יש עלייה ניכרת בשיעור המחנכים
המציינים שהם נמנעים מלהתערב בקטטות.
נראה שההגברה בתחושת חוסר הביטחון התרחשה הן בקרב התלמידים והן בקרב
המחנכים .סביר שהעלייה בדאגה בקרב המחנכים נובעת מהחמרה באופי של ההתנהגויות האלימות
של תלמידים ,ומהעובדה שתלמידים אינם נמנעים מלפגוע במוריהם .זוהי תופעה חמורה המחייבת
התייחסות .חיוני שהמחנכים ואנשי הצוות החינוכי יחושו ביטחון בבית הספר ,ולא יהיו נתונים
לאיום מצד תלמידים .לדעתנו ,אין מקום להפריד באופן מלאכותי בין הטיפול באלימות חמורה
בבית הספר המופנית כלפי תלמידים ובזו המופנית כלפי הצוות החינוכי .סביר שהמדובר באותם
בתי ספר ובאותם תלמידים המעורבים באלימות קשה שהמסגרת החינוכית אינה מצליחה לתת לה
מענה.
אלימות של צוות כלפי תלמידים
המחקרים שערכנו בשנת תשנ"ט ותשס"ב היו המחקרים הארציים והמייצגים היחידים
שבחנו סוגיה זו .הממצאים שקיבלנו היו מטרידים מאוד .הממצאים שהתקבלו במחקר הנוכחי
אינם מעודדים יותר מאלו שהתקבלו במחקרים הקודמים והם שומרים על יציבות הדיווחים עם
שנת תשס"ב .פגיעה מילולית רגשית דווחה על ידי שליש מהתלמידים ואחד מכל חמישה תלמידים
דיווח על פגיעה פיזית .הטרדה מינית ,שנבדקה רק בחטיבות הביניים והעליונות ,הייתה פחות
שכיחה ( 8.7%בחטיבות הביניים ו 5.9% -בחטיבות העליונות) .הדיווחים על פגיעה פיזית בלטו
באופן משמעותי במגזר הלא יהודי ובמיוחד בקרב תלמידים בדואים.
פעמים רבות ,כשהצגנו את הממצאים הנוגעים לדיווחי התלמידים על אלימות צוות
כלפיהם ,נתקלנו בתגובות של אי אמון .מחנכים הסבירו לנו שתלמידים מגזימים ,מפרשים לא נכון
את התנהגות המחנכים ,ולעתים גם מנצלים את הסקר כדי 'לחסל חשבונות' עם מחנכים קפדניים.
ייתכן .אולם ,יש לתת את הדעת על העובדה שאפילו דיווחי המנהלים על התנהגות המורים כלפי
התלמידים מצביעים על בעיה בממדים כלל לא מבוטלים – כ 40%-מהמנהלים במגזר הלא יהודי
מדווחים שבמהלך החודש האחרון בבית הספר שלהם מורה נתן סטירה ,צביטה או דחיפה לתלמיד.
נדגיש שאין המדובר ב 40%-מהמורים; ייתכן בהחלט שמספר קטן של מחנכים אחראי למרבית
הפגיעות בתלמידים .מבחינת התלמידים המשמעות היא זהה – חלק ניכר מהם נחשף להתנהגויות
אלימות מצד הצוות.
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בהשוואה לשנת תשס"ב ,הדיווחים על פגיעה פיזית של אנשי צוות בתלמידים שומרים אף
הם על יציבות בהשוואה לשנת תשס"ב .הממדים של התופעה והעובדה שאינה משתנה במהלך
השנים חייבים להדאיג .לדעתנו ,יש מקום לפעול באופן ממוקד כדי להתמודד עם תופעה נרחבת זו.
במשרד החינוך הכינו והפיצו חוזר מנכ"ל העוסק בתחום זה .זהו מהלך שיש לברך עליו ,אולם
תוצאות מחקר זה מראות שלא די בהכנת חוזר מנכ"ל וחקיקת חוקים כדי להתמודד עם תופעה זו.
אנו חושבים שיש מקום למהלך רחב ומעמיק יותר ,במיוחד בבתי הספר במגזר הלא יהודי.
נראה לנו שחשוב לפעול במספר מסלולים במקביל .בין היתר ,חשוב לפעול כדי לתת בידי המנהלים
והמחנכים כלים חינוכיים אלטרנטיביים .התגובה האלימה של אנשי חינוך נובעת פעמים רבות
מהעובדה שאין בידם אמצעים חינוכיים אלטרנטיביים .משאבים נוספים ,הדרכה והכשרה בתחום
של ההתמודדות עם בעיות משמעת יכולים לסייע בתחום זה.
בדיון על ממצאי המחקר בתשס"ב הבענו את דעתנו שיש מקום גם לערב את ההורים
במאמץ לשנות את הדפוסים הקיימים .לעתים נשמעת הטענה ,שההורים עצמם נותנים לגיטימציה
למורים לפעול באלימות נגד ילדיהם ,כדרך ל'חנכם' .טענה זו נשמעת בעיקר לגבי ההורים במגזר
הלא יהודי .נראה לנו שזו גישה סטריאוטיפית ,שאינה מתארת את המצב לאשורו .להערכתנו,
ההורים במגזר הלא יהודי ,כעמיתיהם במגזר היהודי ,ערים כיום יותר לזכויותיהם ולגישות
חינוכיות מקובלות ,הגורסות שלפגיעה בילדים לא יכול להיות ערך חינוכי .אם כך הם פני הדברים,
חשוב להשקיע מאמץ כדי להגביר את קולם של ההורים המתנגדים לפגיעה בילדיהם ,וליצור הד
ציבורי לדרישתם להגן על ילדיהם מפני מורים ומנהלים אלימים.
לעניות דעתנו לא נעשה די כדי להגן על תלמידים מפני פגיעה בזכויותיהם ,בשלומם הפיזי
והנפשי ,בעיקר במגזר הלא יהודי .דווקא תלמידים השייכים לקבוצת מיעוט המתמודדת עם קשיים
ואתגרים גדולים במיוחד ,זקוקים להגנה משמעותית על זכויותיהם .במהלך השנים האחרונות לא
ראינו סימנים של עבודה הממוקדת במגזר הלא יהודי .לדעתנו יש מקום שמנהיגים מתוך הקהילה,
הורים ,אנשי ציבור ואנשי חינוך ,יפתחו בתהליך שמטרתו תהייה להפחית את האלימות כלפי
תלמידים בדרכים שתהיינה רגישות לתרבות ,אך שתתייחסנה לזכותם של התלמידים הלא יהודים
ליחס מכבד ולא אלים מצד אנשי החינוך .הניסיונות המבורכים של ארגונים כמו המועצה לשלום
הילד לעורר את המודעות הציבורית ולשנות דרכי פעולה בתחום זה ,חייבים לקבל תמיכה מאסיבית
מצד גורמים ממסדיים וחוץ ממסדיים שישתפו פעולה כדי לשנות את המצב הקיים.
אין הכוונה לעורר מסע ציבורי נגד מחנכים ומנהלים .להיפך ,יש מקום לפעילות המכוונת
לחזק את בתי הספר ולתמוך בעבודה החינוכית של המורים .יש לקוות ,שככל שהמורים יחושו
במעורבות הורים חיובית ,והורים מעורבים אלו יתנגדו לפגיעה אלימה בילדים ,וככל שתהייה
נכונות להשקיע משאבים בבתי ספר אלו ,תמצאנה דרכים חיוביות ובונות כדי לאפשר את המעשה
החינוכי ללא פגיעה בילדים.
גורמים הקשורים לאלימות בבית הספר
המודל האקולוגי המנחה את המחקר הנוכחי מכוון אותנו לראות את רמות האלימות בבית
הספר בהקשר הרחב של מקומו של בית הספר בסביבתו .לכן ,בסדרת ניתוחים שערכנו ובמחקר
הנוכחי ובמחקרים קודמים (ראו חורי-כסאבריKhoury-Kassabri, Benbenishty, Astor ;2002 ,
 ,)& Zeira, 2004; Khoury-Kassabri, Benbenishty & Astor, 2005בחנו כיצד גורמים
הממוקמים במעגלים שונים מחוץ לבית הספר מסבירים את רמות האלימות בו ,וכיצד גורמים
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המצויים בשליטת בית הספר תורמים להבנתנו כיצד בבתי ספר מסוימים רמות האלימות גבוהות או
נמוכות במידה ניכרת מאשר בבתי ספר אחרים.
רקע כלכלי-חברתי
הממצאים במחקר הנוכחי ,בדומה לממצאים שלנו במחקרים הקודמים ולממצאים של
מחקרים בעולם (ראו סקירות ב ,)Benbenishty & Astor, 2005-מצביעים על כך שאלימות פיזית
בבית הספר ,בעיקר האלימות הקשה יותר ועבריינות בבית הספר קשורים לסביבה ענייה של בית
הספר ולאוכלוסייה של משפחות התלמידים המאופיינת בהשכלה נמוכה ובמצב כלכלי פחות טוב.
יש בכך כדי להפנות את תשומת לב למידה שבה בית הספר תלוי בסביבתו ,ועד כמה למצוקות של
המשפחות והקהילה שבתוכן ממוקם בית הספר יש השפעה שלילית על המתרחש בבית הספר.
לתלות זו יש מספר משמעויות חשובות .במסגרת המחקר הנוכחי ,הקשר בין מצב כלכלי-
חברתי לרמות האלימות בבית הספר מצביע על קבוצות סיכון לאלימות ועל הדרך לזהות בתי ספר
הנזקקים לסיוע רב יותר כדי להתמודד עם מניעת אלימות ,בתוך סביבה חלשה יותר המפעילה על
התלמידים ובית הספר לחצים חזקים יותר .בהקשר רחב יותר ,יש לצפות שככל שייעשו מאמצים
רבים יותר לחזק את הקהילה העוטפת את בית הספר ולהגדיל את המשאבים העומדים לרשות
המשפחות ובית הספר ,ניתן יהיה לצפות להפחתה ברמות האלימות בבית הספר.
גודל כיתה וגודל בית הספר
לעתים קרובות נשמעת הטענה בציבור ,ובעיקר בקרב נציגי המורים ,שהקטנת מספר
התלמידים בכיתה והקטנת הגודל של בית הספר יתרמו להתמודדות עם אלימות .זוהי טענה שיש לה
הגיון רב ואינטואיטיבית נשמעת משכנעת :כיתות קטנות יאפשרו למורים לתת תשומת לב גדולה
יותר לכל אחד מהתלמידים ובתי ספר קטנים יותר יאפשרו יצירת אווירה של אינטימיות והיכרות
אישית ,שאינן אפשריות בבתי ספר גדולים ומנוכרים .אולם ,המציאות מצביעה על כך שהקשר בין
גודל כיתה וגודל בית הספר ובין אלימות אינו פשוט כלל ועיקר .בספרות המדעית נמצאו תוצאות לא
אחידות ביחס לקשר שבין גודל בית ספר לבין אלימות וקורבנות של תלמידים .בחלק מהמחקרים
נמצא קשר חיובי ,באחרים לא נמצא קשר ,או שנמצא קשר הפוך בין השניים ( ראו סקירה מעודכנת
אצל  .) Gottfredson, Gottfredson, Payne, & Gottfredson, 2005במחקר הנוכחי בחנו את
הקשר בין גודל בית ספר וגודל הכיתה לבין קורבנות תלמידים .נמצא דפוס של נטייה לרמות מעט
גבוהות יותר של אלימות בבתי ספר יסודיים שהם קטנים יותר ושהכיתות בהם קטנות יותר .קשר
זה הנו בניגוד למה שהרבה אנשי חינוך טוענים ומאמינים .סביר להניח שחלק מהתופעה ניתן להסבר
במאפיינים של בתי הספר והמקומות שבהם הכיתות נוטות להיות קטנות יותר ,מקומות שהם בדרך
כלל חלשים יותר במאפיינים הכלכליים חברתיים .כמו כן ,יש להכיר במורכבות של סוגיה זו הנובעת
מהעובדה שהמספר הכולל של תלמידים בבית הספר או אף מספר התלמידים הממוצע בבית הספר
אינם מתארים בצורה מלאה את התמונה בבית הספר .בתי ספר גדולים רבים מחולקים באופן פנימי
ל'בתים' או ל'שכבות' בדרכים המגבירות את המגע וההיכרות המעמיקה בין התלמידים ובינם לבין
המורים ,מאפשרות יצירת קשרים בינאישיים קרובים יותר ואף פיקוח צמוד יותר על התלמידים,
ובכך מנטרלים את המגבלות של בתי ספר גדולים ומנוכרים .כמו כן ,במקומות רבים כיתות קטנות
מיועדות בעיקר לתלמידים מתקשים ובחלקם אלימים ,ובכך נוצר קשר סטטיסטי שלילי בין גודל
כיתה לבין רמת האלימות בה.
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לדעתנו ,בכל הקשור להתמודדות עם אלימות בבית הספר יש לשקול את הסוגיה של גודל
אופטימאלי של בית הספר ושל כיתה בצורה זהירה .מבחינת זווית הראייה הצרה של התמודדות עם
אלימות ,נראה שיש הסכמה שקשר קרוב יותר עם המחנך וחברת בית הספר שבה כל תלמיד מרגיש
שמתייחסים אליו ולצרכיו באופן אישי והוא אינו 'נבלע בהמון' יתרמו להפחתת האלימות .אולם,
נוסף ליתרונות עשויים לנבוע מבתי ספר קטנים ואינטימיים ומכיתות קטנות יותר יש להביא
בחשבון גם את הקשיים הנוצרים בבתי ספר קטנים מדי ,בעיקר בחטיבות הביניים והעליונות ,ואלו
הנובעים מחלוקה לכיתות קטנות גם כשאין די מחנכים המתאימים ללמד בכיתות אלו (Khoury-
 .)Kassabri et al., 2004; McAndrews & Anderson, 2002כך למשל ,ניסיונות להקטין את גודל
הכיתות באופן מהיר ודרמטי ,ללא הכנת כח אדם היכול לקבל על עצמו את משימת החינוך של
הכיתות הרבות שנוצרו בתהליך ,עלולים לגרום לפגיעה בתהליך החינוכי ולא לחיזוקו .ייתכן שיש
מקום לניסויים חינוכיים שייעשו בתנאי הארץ וייבחנו את היתרונות היחסיים של הקטנת מספר
התלמידים בכיתה ובבית הספר ,מתוך התייחסות למשאבים הקיימים ולאלו שניתן להקצות כדי
להשיג את היתרונות שעשויים להיות גלומים בכיתות קטנות יותר.
מדיניות בית הספר כלפי אלימות ופעולות להתמודדות אתה
כאמור ,המחקר מצביע על כך שהרקע החברתי-כלכלי שבו ממוקם בית הספר קשור באופן
חזק לרמות האלימות בו .כפי שהראנו במחקר נוסף (בנבנישתי ועמיתיו ,(2005 ,גם ההישגים תלויים
רבות ברקע של ההורים ובמאפייני הסביבה .ממצאים מעין אלו מעוררים לעתים שאלות באשר
למידה שבית הספר מהווה 'בבואה' של סביבתו ומה היא יכולתו ליצור 'בועה' בתוך הסביבה
העוטפת אותו .הממצאים במחקר זה ובמחקרים נוספים (למשל)Astor & Benbenishty, 2005 ,
מצביעים על יחסי גומלין מורכבים בין בית הספר ,המושפע אמנם מסביבתו ,אך יש לו דרגות חופש
רבות בקביעת האקלים שלו ,ואף בהשפעה על סביבתו.
הממצא הבולט במחקרנו הוא ,שגם לאחר ששולטים במאפייני הרקע של בית הספר ושל
הורי התלמידים ,הרי שלמאפייני הטיפול והמדיניות של בית הספר יש תרומה נכבדה מאוד להסבר
השונות באלימות הפיזית הקשה וגם המתונה ,ובמידה נמוכה יותר ,אך לא מבוטלת ,גם להסבר
השונות באלימות מילולית וחברתית-עקיפה .גם הספרות המחקרית מצביעה על מאפייני האקלים
הבית ספרי כמנבאים קורבנות ,אלימות ועבריינות בבית הספר ( Gottfredson et al., 2005; Osher
 .)et al., 2004; Schreck, Miller, & Gibson, 2003; Stewart, 2003למשל ,במחקרם החדש של
גוטפרדסון ועמיתיה ( ,)Gottfredson et al., 2005שנערך בקרב מדגם מייצג של  254חטיבות ביניים
בארה"ב ,נמצא שמאפייני אקלים בית ספרי ,כמו תפיסת החוקים הבית ספריים כהוגנים וכבהירים,
קשורים עם רמות נמוכות של בעיות התנהגות וקורבנות .הם מצאו גם שלמאפייני האקלים הבית
ספרי תרומה משמעותית להסבר השונות בין בתי הספר בכל המדדים שנבחנו במחקרם (קורבנות
תלמידים ומורים ועבריינות תלמידים) .מחקרים אחרים הראו שבתי ספר שהצליחו ליצור תחושה
של שייכות וקהילתיות בקרב התלמידים יצרו סביבה אלימה פחות (.)Bryk & Driscoll, 1988
הסקרים שערכנו אינם מאפשרים אמירות חד משמעיות לגבי הקשר הסיבתי שבין מדיניות
בית הספר ודרכי ההתמודדות שלו עם אלימות לבין רמות האלימות בו .עם זאת ,הממצאים שלנו
ממחקר ששילב שיטות כמותיות ואיכותניות והתמקד בבתי ספר שבהם רמות האלימות היו לא
טיפוסיות בהתחשב בסביבה שבה פעלו בתי ספר אלו (ראו  )Astor & Benbenishty, 2005מצביעים
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על כך שלבתי ספר יש היכולת להשפיע במידה רבה על המידה שבה תלמידיהם חשופים לאלימות.
זאת ,בזכות החזון החינוכי של מנהל בית הספר ובשיתוף פעולה עם הצוות החינוכי ועל ידי מדיניות,
המעלה את ההתמודדות עם אלימות למקום גבוה בסדר העדיפויות ,המופעלת בצורה עקבית על ידי
כלל המורים והמשולבת ביחס חיובי ומכבד לתלמידים.
גם מהמחקר הנוכחי עולה ,שבאותם בתי ספר שבהם המנהל והמחנכים נתפסים כמטפלים
בצורה יעילה באלימות ,שלבית הספר מדיניות הנתפסת על ידי התלמידים כמעמידה את
ההתמודדות עם האלימות במקום גבוה בסדר העדיפות ,ושבהם התלמידים והמורים אינם מגיבים
בדרכים לא רצויות לאירועי אלימות ,הם בתי ספר שבהם רמות האלימות ,בעיקר הקשה יותר ,הן
רמות נמוכות יותר.
ממצאים אלו מעוררים את השאלה -האם המדיניות של בתי הספר במערכת החינוך
בישראל כלפי ההתמודדות עם אלימות והדרכים שבהם הם מבטאים מדיניות זו הן יעילות?
הממצאים מרמזים שיש עדיין מקום רב לשיפור .מזווית הראיה של התלמידים ניתן לזהות בין רבע
לשליש מהתלמידים שחשים שבבית הספר לא מתמודדים כראוי עם אלימות .תלמידים אלו אינם
מעריכים כיעילה את ההתמודדות של המנהל ושל המחנך ומזהים קשיים רבים במדיניות הטיפול
באלימות.
חלק ניכר מהתלמידים זיהו שהתגובות הספציפיות של מורים לאירועי אלימות לא היו
מהסוג שתורם למניעת אלימות ולהתמודדות אתה .קרוב למחצית מהתלמידים מציינים שהמורים
מגיבים בצורה רצויה בעת התרחשות אירוע אלים בחצר בית הספר לעומת כחמישית שציינו
שהמורים מגיבים בצורה לא רצויה .כשליש מהתלמידים מציינים שהתלמידים מגיבים בצורה
רצויה לאירוע אלים וכרבע דיווחו על תגובה לא רצויה של התלמידים לאירוע אלים.
מההערות הפתוחות של התלמידים במחקר הנוכחי והמחקר האיכותני שערכנו נראה שחלק
ניכר מהתלונות מתייחסות לנושא נוכחות והשגחת מורים בעיקר בחצר .תלמידים רבים גם מבטאים
את התחושה שהאכיפה של הכללים אינה עקבית ויש הבדלים רבים בין מורים בכל האמור
להתייחסות לאלימות .נראה שהתלמידים דווקא מכבדים את אותם המורים המתייחסים לאירוע
אלימות ברצינות והנוקטים בתגובה מהירה וקשה.
תגובות אלו של התלמידים מוצאות הד גם בהערכות של המנהלים והמחנכים שהשתתפו
במחקר .גם הם זיהו שלא תמיד המורים בבית הספר פועלים לפי הצפוי והנדרש .חלק ניכר מהם
זיהה מורים שמנסים לא להגיב על אירועי אלימות הנעשים שלא בתחום אחריותם הישירה .גם
בהערות הפתוחות שלהם הם זיהו שיש מורים שאינם מסייעים להתמודדות עם אלימות.
ממצאים אלו מחזקים את המלצותינו ,שהוצגו במחקרים הקודמים ,שלשיפור אקלים בית
הספר עשויה להיות השפעה חיובית על ההתמודדות עם אלימות בבית הספר .הגדלת תחושת
התלמידים שהמורים תומכים בהם ,וקידום מדיניות בית ספרית ,המתמודדת באופן עקבי עם
אלימות ,וטיפול הולם של המחנכת והמנהל באלימות יכולים להשפיע לטובה על התנהגויות
התלמידים .ההתמודדות עם אלימות בבית הספר צריכה לכלול עידוד ,הדרכה ותמיכה לאנשי
הצוות והתלמידים להגיב בצורה הולמת וחינוכית לאירועי אלימות ,דבר שעשוי להפחית את רמת
האלימות .לעומת זאת ,ברור שיש להפחית תגובות לא רצויות כמו מתן מכות לתלמיד שמעורב
באלימות ,או עידוד האלימות על ידי תלמידים אחרים.
הממצאים במחקר הנוכחי מצביעים על כך שחלק מהמאמץ להתמודד עם אלימות צריך
לכלול קביעת נורמות בית ספריות באשר לדרכים שבהם תלמידים שאינם מעורבים ישירות
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באלימות ( )by standersצריכים להגיב .כאן אנו הולכים בעקבות אנשי תיאוריה ומעשה (ראו למשל,
 )Lodge & Frydenberg, 2005; Twemlow, Fonagy & Sacco, 2005המדגישים את הצורך
לקבוע כללים ולאכוף אותם ,לא רק באשר למעורבות ישירה באלימות ,אלא גם באשר לדרכי
התנהגות כשאירועי אלימות מתרחשים בחצר בין תלמידים אחרים.
היחסים בין מערכות בתוך בית הספר ומחוצה לו
הגישה האקולוגית מנחה אותנו לבחון את היחסים בין תת מערכות בבית הספר ,ובין
מערכת בית הספר למערכות אחרות .בתוך בית הספר ,המחקר התמקד בהערכות של מנהלים את
היחסים שלהם עם גורמי המערך המסייע (יועצים ופסיכולוגים) .התמונה המתקבלת אינה חד
משמעית .כשלושה רבעים מן המנהלים מעריכים כי גורמי המערך המסייע משתפים עמם פעולה,
אולם רק קצת פחות ממחצית הנשאלים חשים כי גורמי המערך המסייע מקדישים את הזמן הנחוץ
לטיפול בנושא ,שיעור נמוך יותר מעריכים כי הם תורמים באופן משמעותי להתמודדות עם אלימות
ורק כשליש מעריכים כי הם יוזמים פעילויות חינוכיות ופרויקטים בנושא .בהקשר זה ,יש להדגיש
את הממצא לפיו יש ירידה של כ 10%-מאז הסקר הקודם בהערכת שיתוף הפעולה של גורמי המערך
המסייע .נראה ,שיש מקום להמשך עבודה עם צוותי המערך המסייע כדי להגביר את היכולת שלהם
להביא לתרומה משמעותית בתחום ההתמודדות עם אלימות ,תרומה שתקבל את הערכת
התלמידים והצוות החינוכי.
אחת המערכות החשובות ביותר ,החיצונית לבית הספר ,היא של ההורים .באופן כללי נטו
המנהלים להעריך בצורה נמוכה את תרומת ההורים להתמודדות עם אלימות .כמו כן ,כחמישה
אחוזים מהמנהלים חשבו שההורים מפעילים עליהם לחצים מיותרים ,שיעור דומה לדיווח
בתשס"ב ,אך גבוה בהרבה מהדיווח בתשנ"ט .בנוסף ,פחות ממחצית מהמנהלים חשבו שההורים
מראים רצון כן לסייע להם בהתמודדות ופחות מ 14%-דיווחו שההורים מעורבים בפעילות למניעת
אלימות די הרבה והרבה .ממצא זה מדגיש את תפישת המנהלים את ההורים כגורם שאינו
משמעותי להתמודדות עם אלימות בית ספרית ולעיתים אף כגורם מפריע להתמודדות.
אמנם ,ההערכות של המנהלים לגבי ההורים הן בדרך כלל חיוביות יותר מאשר בתשנ"ט
(ודומות לתשס"ב) ,אך הן עדיין מצביעות על מצב יחסים לא רצוי בין בית הספר להורים בתחום
ההתמודדות עם אלימות .הספרות המקצועית בתחום זה היא חד משמעית באשר לחשיבות היתרה
שיש לשיתוף פעולה בין הורים לבית הספר בתחום ההתמודדות עם אלימות .להורים עשויה להיות
תרומה מפליגה הן בסיוע להתמודדות עם אלימות ישירה של ילדיהם ,והן ביצירת אווירה התומכת
במסר החינוכי של בית הספר בנושא זה .שיתוף פעולה בין המערכות שבהן מעורב התלמיד ,מביא
לשיפור הזיהוי של ילדים בסיכון ,מגביר עקביות בטיפול ,ומעניק לילד תחושה של המשכיות בהגנה
שהוא מקבל מעולם המבוגרים.
בהקשר זה יש להדגיש את הדיווחים השכיחים יותר של המנהלים במגזר הלא יהודי על
אלימות מצד הורים כלפי צוות בית הספר .נראה לנו שלא ניתן להפריד ממצא זה מהסביבה
הכלכלית-חברתית היותר קשה שבה מתפקדים רבים מבית הספר במגזר הלא יהודי .נראה שחיוני
ליצור מבנה אחר של יחסים בין הורים למנהלים ,דווקא בבתי הספר במגזר הלא יהודי ,ודווקא
באותם מקומות שהתופעות של עוני ואלימות בקהילה שכיחות יותר.
אחד הכלים המקובלים לשותפות עם ההורים הוא ועד ההורים .בסך הכל ,כ60%-
מהמנהלים מדווחים ,שעבדו עם ועד ההורים כדי להתמודד עם אלימות ,בדומה לשיעור בסקר
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הקודם .יש לציין כי ,העבודה עם ועד ההורים היא שכיחה בבתי הספר היסודיים יותר משהיא
שכיחה בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות .אמנם ,יש נטייה טבעית להפחית בהערכת ההשפעה
של הורים על ילדיהם עם העלייה בגיל אך נראה ,שיש מקום לבחון בתשומת לב רבה את העובדה,
שבחטיבות העליונות המשקל שניתן לעבודה עם ההורים הוא נמוך יחסית .ייתכן ,שיש מעגל קסמים
שבו בתי הספר התיכוניים מערבים פחות את ההורים ,ומשום כך גם להורים השפעה נמוכה על
המאמצים להתמודדות עם אלימות .לסיכום ,נראה לנו ,שיש בממצאים אלו כדי להצביע על הצורך
החיוני להגביר את שיתוף הפעולה עם ההורים.
בחנו את תפישות המנהלים באשר ליחסים שלהם עם גורמים נוספים במערכות שאתן הם
נמצאים בקשר – גורמי פיקוח של משרד החינוך ,הרשות המקומית והמשטרה .התמונה המתקבלת
באופן עקבי בסקרים שלנו היא שלמנהלים תפישה שלילית ועקבית באשר ליחסים שלהם עם
מערכות אלו ולמידה שבה מערכות אלו תומכות בהתמודדות שלהם עם אלימות.
בחלקים שונים של המחקר התייחסנו לעמדות של המנהלים באשר לתפקיד ש'משרד
החינוך' ממלא בתחום ההתמודדות עם אלימות (מלבד התייחסות ספציפית לגורמי הפיקוח).
התחושה הברורה מהמחקר היא שעמדות רוב המנהלים כלפי משרד החינוך הן בדרך כלל שליליות.
למשל ,כשני שליש מהמנהלים והמחנכים חושבים שהמגבלות שמשרד החינוך מטיל על העונשים
והאמצעים שהם יכולים להפעיל ,פוגמות ביעילות הטיפול שלהם באלימות .יש לציין גם בהקשר זה
כי ניתן לראות עלייה מתונה בין השנים בראייה השלילית של משרד החינוך וירידה בנכונות
להתייעץ עם גורמי הפיקוח .נראה לנו ,שטענות אלו קשורות זו לזו ורבים המנהלים החשים,
שמשרד החינוך 'כובל את ידיהם' ,ושהוא אינו מאפשר להם לנקוט באותם אמצעים חריפים
האמורים לשנות את המצב.
במקביל ,רבים מהמנהלים סבורים שגורמי הפיקוח אינם מקצים את המשאבים הנדרשים-
כ 70% -אמרו שגורמים אלו אינם מקצים ,או מקצים רק מעט מהמשאבים הנדרשים .רק מעט
מנהלים (כ )17% -חשבו שגורמי הפיקוח עוזרים להם הרבה בידע ובכישורים שלהם בהתמודדות
שלהם עם אלימות וכשליש חשבו שסיוע כזה כלל לא קורה .אין פלא לכן ,שרק  16.5%מהמנהלים
חשבו שגורמי הפיקוח סייעו במידה רבה להתמודדות עם האלימות ושיעור כפול כמעט מהמנהלים
העריכו שכלל לא הייתה תרומה כזו.
במחקרינו הקודמים הגענו למסקנה ,שההערכות של המנהלים בבתי הספר באשר לתפקיד
שממלאים מנהלי האגפים או מנהלי המחלקות ברשות המקומית מדאיגות .יש אמנם מספר שינויים
חיוביים קלים שחלו בנושא זה בין השנים .אולם ,השינויים הם קטנים ,ויש אף ירידה קלה ,לעומת
תשס"ב ,בהערכה שמנהלי האגפים מקצים את התקציבים הנדרשים .בהערות הפתוחות של מנהלים
במגזר הלא יהודי ובמחקר האיכותני שערכנו על בתי ספר מצאנו שהם מתלוננים על התערבויות לא
ענייניות מצד ראש המועצה ,מינוי מורים מקורבים ,העדפה לתלמידים ממשפחות הקרובות לראש
המועצה ועוד .אלו ממצאים המחייבים התייחסות מיידית שתגן על המנהלים מפני התערבויות מעין
אלו .ייתכן שיש מקום שגורמי הפיקוח במשרד החינוך 'יעמדו על המשמר' כדי למנוע פגיעה בעבודה
החינוכית עקב התערבויות חיצוניות לא ראויות.
בהשוואה ליחסים עם גורמי חינוך ,התפישות של רוב המנהלים את היחסים שלהם עם
המשטרה אינן שליליות .כמעט ואין מנהלים החושבים שגורמי משטרה מפעילים עליהם לחצים
מיותרים או פוגעים בסמכותם המקצועית .בתחומים אחרים של הערכות בולטת השונות הרבה בין
מנהלים .וכך ,בעוד שכשליש מהמנהלים חושבים שגורמי המשטרה כלל לא מבינים את הצרכים
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החינוכיים של בית הספר ,שיעור דומה חושבים שהם פוגשים הבנה כזו די הרבה או הרבה מאוד.
בסך הכל ,רק כחמישית מהמנהלים מרגישים שהמשטרה תורמת באופן משמעותי להתמודדות עם
אלימות .זהו אמנם שיעור נמוך ,אך גבוה יותר מההערכה של התרומה של ההורים ,של מנהל
האגף/מחלקה ושל גורמי הפיקוח.
מכיוון שיש שונות רבה בהערכות של היחסים בין המנהלים וגורמי המשטרה ,רצוי בעתיד
לזהות מקומות שהצליחו ליצור יחסי עבודה חיוביים עם המשטרה ,וללמוד מהם כיצד ניתן לשפר
את יחסי הגומלין עם המערכת החשובה של המשטרה .בין היתר יש מקום לבחון את ההבדלים בין
בתי ספר המפעילים תוכניות כגון 'בית הספר הבטוח' ,שבהם שיתוף הפעולה בין בית הספר
למשטרה הוא אמיץ במיוחד לבתי ספר שאינם מפעילים את התוכנית.
הממצאים על התפישות השליליות ביותר של רוב המנהלים את המערכת שאמורה לתת
להם גיבוי ומשאבים ,מחייבים התייחסות ארגונית מקיפה .נראה ,שיש כאן כשל ארגוני ,המפחית
מהיעילות של כל מאמץ להתמודד עם אלימות .המחקר הנוכחי לא מאפשר לנו לזהות את המקורות
לכשל זה או להציע הצעות לפתרון .לפיכך ,יש מקום להמשך בחינה של נושא זה ,כשהמטרה היא
לשפר את היחסים בין המערכות השונות.
דמיון והבדלים בין התפיסות של תלמידים ,מחנכים ומנהלים
בסיכום המחקר בשנים קודמות ,הפנינו את תשומת הלב לפער הגדול בין תפיסות
התלמידים ותפיסות המנהלים ,בעיקר בכל האמור להערכת חומרת הבעיה וציינו ,שלדעתנו הפער
בין התפישות של השותפים לקהילת בית הספר הוא אחד ההיבטים החשובים של הבעיה עצמה,
ושלצמצום הפער תהיינה השלכות חיוביות .הצבענו על כך ,שכדי שבית הספר יתגייס להתמודדות
מתואמת עם האלימות ,יש להגיע להסכמה מרבית על ממדי הבעיה ומידת דחיפותה .גם במחקר
הנוכחי ניתן לראות פערים גדולים בהערכה .כך למשל ,כשבעה אחוזים מהמנהלים חשבו שבעיית
האלימות בבית ספרם היא גדולה ,לעומת  29%מהתלמידים .פער זה דומה בעוצמתו לפער שנמצא
בשנת תשס"ב .קיימים פערים גם בין ההערכות של המחנכים לאלו של התלמידים אך פערים אלו
קטנים יותר.
אחד ההיבטים שיש לתת עליהם את הדעת בהקשר זה ,הוא הפער הגדול במיוחד הקיים בין
דיווחים של המנהלים במגזר הלא יהודי לבין תלמידיהם .התלמידים במגזר הלא יהודי דיווחו על
רמות גבוהות במיוחד של אלימות בהשוואה לעמיתיהם במגזר היהודי ,ומקביל תפסו את המנהל
כמטפל באלימות ביעילות נמוכה מזו של עמיתיהם היהודיים .לעומת זאת ,דווקא המנהלים במגזר
הלא יהודי אמרו שאינם זקוקים לסיוע ברמה שהייתה גבוהה פי ששה מזו שבקרב עמיתיהם במגזר
היהודי ( 36%לעומת כ .)6% -נראה לכן ,שיש מקום לפעולה ממוקדת שמטרתה לזהות את המקורות
לפער זה בין המנהלים לתלמידים במגזר הלא יהודי .ייתכן שמקורו של הפער לגבי המנהלים
בחששות של מנהלים בקבוצות אלו לדווח באופן פומבי על אלימות בבית ספרם .במקרה כזה ,יש
מקום לעשות מאמצים ממוקדים לתת לגיטימציה לדיווחים על אלימות דווקא בקבוצות אלו ,כדרך
לכוון משאבים ומאמצים להתמודדות אתה .אם ,לחילופין ,המקור לפער הוא חסמים בתקשורת בין
המנהלים לתלמידיהם ,הקיימים יותר בקבוצות אלו ,חיוני לקדם תהליכים של 'שמיעת קולם של
התלמידים' ,ולהגביר את הדיאלוג שבו התלמידים והצוות החינוכי יבחנו את המצב בבית ספרם
ויגיעו להבנה גדולה יותר לגבי רמות האלימות שהם חווים ומאפייניה ,ובאשר לדרכים להתמודד
אתה.
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בבחינת הדמיון בין ההערכות של התלמידים ,המחנכים והתלמידים מצאנו שתי תופעות
הראויות להתייחסות מיוחדת .ראשית ,נמצא שהמתאמים בין שלושת זוויות הראייה ,ובעיקר בין
מחנכים לתלמידים הם די גבוהים .יש בכך כדי להעיד על מידה גדולה של הסכמה באשר למידה
שבית הספר נתפס כ'יותר אלים' או 'פחות אלים' בעיני המחנכים והתלמידים ,ויש בכך משום בסיס
טוב להגדלת הערנות לתופעה של אלימות בכל בית ספר ולהסכמה על הצורך לפעול כדי להתמודד
אתה .יש להזכיר ,שנמצאו מתאמים גבוהים יותר בין הערכות התלמידים והמחנכים שלהם
בהשוואה למתאמים בין תלמידים ומנהלים ,ובין מחנכים ומנהלים .בלטו המתאמים הגבוהים יותר
בין הערכות התלמידים ומוריהם בתיכונים .בהשוואה בין שני המגזרים בלט המתאם החזק יותר
בין מורים ותלמידים במגזר היהודי בהשוואה ללא יהודי .נראה אם כן שלמרות הדמיון הגבוה בדרך
כלל ,יש קבוצות שבהם מידת ההסכמה על עוצמת הבעיה נמוכה יותר.
הפערים שנמצאו בין שלושת הקבוצות בהערכות הממוצעות שלהן באשר לחומרת הבעיה,
ובמיוחד הפערים בהערכת החומרה של הבעיה שבין התלמידים והמנהלים הם עקביים עם ממצאים
קודמים שדווחו בעבודות קודמות ( .)Benbenishty & Astor, 2005בנבנישתי ואסטור טענו
שבהשוואה לתלמידים ,מנהלים מעריכים פחות את מימדי תופעת האלימות בבית ספרם; הם
סוברים שיתכן שהמנהלים אינם רואים את ההתנהגויות שהתלמידים נחשפים אליהם בבית ספרם
או שהם מפרשים אותם אחרת ,ולכן יש מתאם נמוך בינם לבין תלמידיהם בהערכת חומרת הבעיה.
פער זה בלט במיוחד בבתי הספר היסודיים ,לעומת הדמיון הרב יותר שנמצא בתיכונים .החוקרים
הסבירו ממצא זה בכך שיתכן שמנהלים בבתי הספר היסודיים מעריכים אחרת את חומרת הבעיה
בהתבסס על סימנים אחרים מאלו של תלמידיהם הצעירים .יתכן גם שהם אינם מעריכים נכון כיצד
התנהגות אלימה ברמת אינטנסיביות נמוכה (הנתפסת בעיניהם כלא חמורה) יכולה להיות בעלת
השלכות חזקות על תלמידים צעירים.
כמובן ,שלפערים בין התלמידים והמנהלים השלכות שליליות על המאמצים שיושקעו
לטיפול בבעיית האלימות .על כן יש מקום להגביר את רמת המודעות של המנהלים לגבי מה
המשמעות של מה שמתרחש בבית ספרם לגבי רווחתם ושלומם של התלמידים .אחת הדרכים
לעשות זאת הנה על ידי מציאת דרכים לחשוף מנהלים למה שתלמידיהם מרגישים ומתנסים בבית
הספר .בין היתר ,ניתן להשמיע את קולם של התלמידים בדרך של סקרים בקרב התלמידים ודיון
משותף בממצאים בין התלמידים ,המורים והמנהל .ניתן גם להיעזר באמצעים פחות שיטתיים
ולמצוא הזדמנויות לא פורמאליות כדי לשמוע מהתלמידים על חוויותיהם בבית הספר .למשל ,יש
מנהלים ,שבעקבות המלצות של מחקרים קודמים ,ייסדו תהליכים קבועים של 'כוס קפה עם
המנהלת' ,קבוצות מיקוד תקופתיות עם נציגי תלמידים ,וכד'.
הכשרה של מחנכים ומנהלים ותמיכה בהתמודדות שלהם עם אלימות
למחנכים ולמנהלים יש אחריות מרכזית בכל הקשור למניעה ולטיפול באלימות בבית
הספר .כי להתמודד עם משימה זו הם זקוקים לכלים ,קרי ,ידע והכשרה .כשליש מהמנהלים וכ-
 20%מהמחנכים אינם מסכימים שיש להם הכלים להתמודדות עם אלימות .מצב זה מחייב כמובן
התייחסות להכשרה שתקנה להם את הכלים שלהם הם זקוקים .אמנם ההכשרה הבסיסית של
מנהלים ומחנכים היא רלבנטית ביותר לכל התמודדות חינוכית עם אלימות ,אולם רכישת ידע
ומיומנויות להתמודדות עם אלימות דורשת גם הכשרה ממוקדת במהלך העבודה המקצועית.
התמונה שמציירים המנהלים והמחנכים באשר להכשרה שקיבלו ,אינה מעודדת .פחות משליש
סקר אלימות תשס"ה
בנבנישתי ,חורי-כסאברי ואסטור

145

דוח מסכם

מהמנהלים ופחות מרבע מהמחנכים אומרים שקיבלו הכשרה בזמן לימודיהם כדי להתמודד עם
הנושא ,והשיעור נמוך במיוחד בחטיבות העליונות ובפיקוח הממלכתי-דתי.
שיעור המנהלים המדווחים על השתתפות בהשתלמות בנושא זה במהלך עבודתם בשנים
האחרונות הוא כחמישים ושבעה אחוז .אלו הם שיעורים גבוהים יותר מאשר אלו שנמצאו
במחקרנו בשנת תשנ"ט ומעט יותר גם משנת תשס"ב (בעיקר בכל האמור במנהלים) .ונראה כי,
קיימת תשומת לב רבה יותר לנושא רכישת מיומנויות להתמודדות עם האלימות ,המקבלת ביטוי
במגמה זו .אם כי ,עדיין מעל לארבעים אחוז מהמנהלים לא עברו השתלמות ויש לעודד הרחבת
ההשתלמויות כדי לכלול את כולם.
השיעורים הלא גבוהים של השתלמויות בקרב מנהלי הפיקוח הממלכתי-דתי עשויים להיות
קשורים להערכות שלהם באשר לרמות האלימות הנמוכות בבתי הספר שלהם .אולם ,יש להזכיר,
שבקרב תלמידים בבתי ספר השייכים לפיקוח הממלכתי-דתי יש תלמידים רבים המדווחים על
אלימות בבית הספר .נראה ,שאין לקבל כפשוטה את תחושתם של חלק ניכר מהמנהלים בפיקוח
הממלכתי-דתי שבעיית האלימות בבית ספרם היא קטנה ,ויש לבחון באופן מעמיק את הצרכים של
אנשי הצוות החינוכי בפיקוח הממלכתי-דתי בתחום ההשתלמויות וההכשרה להתמודדות עם
אלימות .הניסיון בעולם מצביע על כך שחשוב שתוכניות אלו יהיו רגישות ורלבנטיות לאופי
התרבותי-אידיאולוגי של זרם חינוכי זה.
מניתוח הממצאים בקרב המחנכים נמצאה מגמה מעניינת בקרב המחנכים בחטיבות
העליונות .נמצא שישנה עלייה בשיעור של המחנכים בחטיבות העליונות שחושבים שבעיית האלימות
היא חמורה .במקביל אנו רואים עלייה משמעותית בקרב מחנכי חטיבות עליונות בדיווחם על כך
שקיבלו הכשרה לטיפול ולהתמודדות עם אלימות בבית-הספר וגם שהשתתפו בהשתלמויות בנושא
של זה .מעניין לציין שהממצאים בשנת תשס"ב הצביעו על ירידה בשיעורי אלימות במיוחד בבתי
הספר היסודיים ,וחלק מההסברים שניתנו לירידה זו התייחסו להשקעה רבה יותר בהדרכה,
הכשרה ,השתלמויות ,והתערבויות בבתי הספר היסודיים .יתכן שהשינוי שנמצא במחקר הנוכחי
בקרב מחנכי החטיבות העליונות משקף התחלה של תהליך של למידה מניסיונם של בתי הספר
היסודיים כדרך להתמודד עם אלימות בבית ספרם.
מעניין לציין שדווקא בקרב המחנכים בבתי הספר היסודיים ישנה ירידה בשיעור אלו
שמרגישים שהם זקוקים להשתלמויות .כמו כן ,יש ירידה בשיעור המחנכים החושבים שאין להם
כלים להתמודדות יעילה .ייתכן שההגברה של השתלמויות בשנים האחרונות בקרב קבוצה זו
הפחיתה את הצורך הנתפס שלהם בהשתלמויות ובהדרכה.
לדעתנו ,יש להמשיך בתהליך זה של העלאת המודעות לגבי חשיבות הנושא של השתלמויות
והכשרה למורים ומנהלים בכל שלבי החינוך ,כדרך להתמודדות יעילה עם התופעה .עם הדגש על
ההמשכיות בפעילות אלו במטרה להביא לשינויים משמעותיים יותר ,במיוחד לאור העצירה בשינוי
החיובי שראינו השנה בהשוואה לשנים קודמות.
סוף דבר
בסיכום מחקרנו האחרון בתשס"ב העלנו את האפשרות שירידה משמעותית ברמות הטרור
החיצוני שאליו נחשפו התלמידים (המבורכת לכשעצמה) ,עלולה להביא בעקבותיה עלייה ברמות
האלימות בין תלמידים ,לאחר תקופה של התקרבות בין תלמידים ובין תלמידים ומורים עקב הלחץ
החיצוני .עם הירידה ברמות של הטרור ועליה ניכרת בלחצים החברתיים-כלכליים לא ניכרת עלייה
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משמעותית ברוב ההיבטים של אלימות .עם זאת ,התמונה המתקבלת במחקר מצביעה על כך שיש
להשקיע משאבים נוספים כדי להקטין את רמות האלימות בבתי הספר .אם המגמה הנוכחית
תמשיך ,לא נעמוד במשימה של הפחתת אלימות .יש מקום לעודד ולתמוך בכל מי שעושה את המרב
כדי להפחית את האלימות בבתי הספר ,אך אין מקום לרגיעה ולתחושה של השלמת המשימה.
המגמה הנוכחית לא תביא לירידה לאורך זמן .חיוני להאיץ ולהעמיק את המאמצים להתמודד עם
אלימות ,בעיקר בקרב קבוצות הסיכון.
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