אלימות במערכת החינוך – תשס"ב
דוח ביניים על ממצאי סקר בקרב התלמידים
פתח דבר
מטרת דוח ביניי זה היא להציג את הממצאי הראשוני של מחקר על אלימות במערכת
החינו  .מטרת המחקר היא לספק משוב על היק התופעה של אלימות במערכת החינו בישראל
ועל מאפייניה .כמו כ  ,המחקר משווה את התמונה העולה מהממצאי של המחקר הנוכחי שנער
בשנת תשס"ב לזו שהתקבלה ממחקר דומה שערכנו בשנת תשנ"ט .המחקר הנוכחי מהווה חלק
מסידרה של מחקרי הבוחני את היק התופעה של אלימות בבתי הספר ואת הקשרי שבי
אלימות בבית הספר לבי אקלי בית הספר ומערכות חברתיות נוספות ,כגו משפחות התלמידי
והשכונה.
דוח ביניי זה בוח את הדיווחי של תלמידי בכיתות ד' – יא' על קורבנות לאלימות
בבית הספר מצד תלמידי ואנשי צוות ,ועל נטילת חלק בהתנהגות אלימה כלפי תלמידי ומורי .
המחקר בוח קשת רחבה של התנהגויות אלימות והערכות על אקלי בית הספר .אנו עורכי
בדוח השוואות בי שלבי החינו השוני )יסודי ,חטיבת ביניי וחטיבה עליונה( ,בי בני לבנות
ובי המיגזר הלא יהודי ליהודי .במיגזר היהודי משווה המחקר בי תלמידי הפיקוח הממלכתי
לאלו בפיקוח הממלכתי דתי ,ובמיגזר הלא יהודי המחקר משווה בי כלל התלמידי במיגזר
הלא יהודי לבי התלמידי הבדואי .
המסגרת המושגית של המחקר נשענת על הגישה האקולוגית מערכתית .לפי גישה זו יש
להבי אלימות של תלמידי במערכת החינו בהקשר של יחסי גומלי בי המערכות השונות
שמשפיעות על התלמידי ומוריה  :מערכת בית הספר ,המשפחה ,קבוצת השווי  ,מערכות
ומוסדות כגו מערכת הפיקוח החינוכי והמשטרה ,הסביבה החברתית המיידית בשכונה ובישוב,
וכלל המערכות החברתיות והתרבותיות בחברה הישראלית.
בחלק זה של המחקר המתמקד בדיווחי תלמידי התייחסנו למספר רב של שאלות וסוגיות.
בי היתר בדקנו היבטי שוני של קורבנות ואלימות בי תלמידי  ,הטרדה ,הצקה ובריונות,
אלימות מצד צוות המבוגרי בבית הספר כלפיה  ,הטרדה מינית ,הבאת כלי נשק לבית הספר
להגנה עצמית )בחטיבות ביניי וחטיבות עליונות( ,היעדרות מבית הספר בגלל פחד מאלימות מצד
תלמידי אחרי  ,תפיסת החומרה של בעיית האלימות בבית הספר ,אלימות שהתלמיד הפנה
כלפי אחרי  ,תפיסת השינוי בממדי האלימות לעומת השנה הקודמת ,תחושת חוסר בטחו בבית
הספר ,תפישת יעילות טיפול הצוות באלימות ,ותחושה כללית של תמיכה מצד המורי .
מחקר ארצי מייצג זה ,המתמקד בסוגיית האלימות בי כותלי בית הספר ,הוא מחקר
המש וחזרה על המחקר שנער בשנת תשנ"ט .במחקר הנוכחי חזרנו על רוב רוב של השאלות
שעסקו בקורבנות לאלימות ,והוספנו שורה של שאלות שמטרת להרחיב את הבנתנו את
התופעה .כמו כ  ,הרחבנו באופ משמעותי את מידג בתי הספר והתלמידי  ,כדי לאפשר אמידה
מדוייקת יותר של התופעה והשוואות תקפות בי הקבוצות השונות במחקר .הליכי הדגימה היו
קפדניי ביותר וזכינו לשיתו פעולה מלא ולשיעורי הענות גבוהי ביותר .להערכתנו ממצאי
המחקר מספקי תמונה אמינה ומקיפה המשקפת את הדר שבה תלמידי חווי את האלימות
בבית ספר והמאפשרת השוואה תקפה ע ממצאי המחקר בשנת תשנ"ט.
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בדוח ביניי זה אנו מציגי עבור כל אחד מהנושאי המרכזיי את השכיחות של
התופעות שנחקרו ,וכ משווי את שכיחות התופעות בי הקבוצות השונות שנסקרו :בני לעומת
בנות; דרגות כיתה; תלמידי במיגזר היהודי לעומת תלמידי במיגזר הלא יהודי; בתו המיגזר
היהודי ,השוואה בי תלמידי הפיקוח הממלכתי לעומת תלמידי הפיקוח הממלכתי דתי; ובתו
המיגזר הלא יהודי בי כלל התלמידי לבי התלמידי הבדואי .
שיטה
איסו הנתוני של סקר התלמידי נער בחודשי פברואר – אפריל  .2002הבסיס למחקר
בקרב התלמידי היה שאלוני סגורי ומובני שניתנו במסגרת כיתתית לתלמידי  ,בנוכחות
נציג החוקרי .
דגימת בתי הספר והכתות למחקר נועדה לייצג את כל מסגרות החינו הרשמי במדינת
ישראל ,ובתוכ את שלבי החינו השוני של בתי הספר )יסודי ,חטיבות ביניי וחטיבות עליונות(,
את דרגות הכיתה )כיתות ד' יא'( ,את המיגזר )יהודי ,לא יהודי( ,את סוג הפיקוח במיגזר היהודי
)ממלכתי ,ממלכתי דתי( ,ובמיגזר הלא יהודי את כלל התלמידי מול התלמידי הבדואי  .מדד
הטיפוח של בית הספר היה משתנה בקרה כדי להבטיח שהמדג ייצג את התפלגות מדד הטיפוח
בבתי הספר באר .
מדג  410 :בתי ספר השתתפו במחקר –  151יסודיי  135 ,חטיבות ביניי ו –  124חטיבות
עליונות )שיעור היענות של מעל ל  .(92%מכל בית ספר נידגמו שתי כיתות באופ מקרי משתי
דרגות כיתה שונות )מספר הכיתות בפועל –  .(810סה"כ השתתפו במחקר  21,577תלמידי  .לכל
משתת חושב משקל דגימה כדי להבטיח שהמדג ייצג בצורה נאמנה את כלל אוכלוסיית
התלמידי  .כל הממצאי המוצגי מתבססי על חישובי המביאי בחשבו את משקל הדגימה
והמבטיחי את ייצוגיות הממצאי לכלל האוכלוסייה.
כלי מחקר :כלי המחקר לתלמידי היו שאלוני בעברית ובערבית בשתי גרסאות )לתלמידי
כתות ד' ו' ולתלמידי כתות ז' יא'( .השאלו לכיתות הגבוהות היה ארו יותר והכיל פריטי
נוספי על אלו שהיו בשאלו לכיתות ד' ו' )כגו פירוט על הטרדה מינית והבאת נשק לבית הספר(.
כלי המחקר מבוססי על השאלוני שבה נעשה שימוש במחקר בשנת תשנ"ט.
תהלי  :כל מנהל שבית הספר שלו נכלל במדג קיבל מראש הודעה בכתב על כ ממשרד
החינו  .במקרי של קושי בהשגת שיתו פעולה מצד מנהלי בתי הספר ,עזרו מנהלי המחוזות
והמפקחי הישירי של בתי הספר להשיג שיתו פעולה .ברוב בתי הספר זכינו לשיתו פעולה
מלא מצד ההנהלה והתלמידי .
הסקר נער במסגרת כיתתית על ידי סוקרי שעברו הכשרה על ידי החוקר הראשי .בבתי
הספר במיגזר הלא יהודי היו הסוקרי ג ה ממיגזר זה .הסקר היה אנונימי ופרטיות
התלמידי ובתי הספר נשמרה בהקפדה .לתלמידי ניתנה אפשרות לסרב להשתת במחקר מבלי
שינקטו צעדי כנגד עקב הסירוב .בכל מקרה שבו תלמידי התקשו בהבנת שאלה ,הבהירו
הסוקרי את משמעות המילה הבעייתית .בס הכל מילאו את השאלוני כל התלמידי שהיו
נוכחי בכיתה ,למעט מקרי בודדי .
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ממצאי
פרק זה מהווה סיכו מילולי של עיקרי הממצאי המופיעי בלוחות המציגי את
הנתוני המלאי של המחקר .הסיכו אינו מתיימר למצות את מלוא הנתוני  ,אלא בעיקר
להצביע על המגמות והממצאי הבולטי בכל אחד מ התחומי שנבדקו .בפרק זה ערכנו את
הניתוח ברמת התלמיד ובדקנו את התפלגות השכיחויות של התשובות השונות של התלמידי לכל
אחד מ הפריטי שנבדקו .לפי העניי  ,הצגת הממצאי מתייחסת לשיעור התלמידי אשר דיווחו
על שכיחות כלשהי של האירוע המסוי  .למשל ,כל התלמידי אשר אמרו שהתופעה התרחשה
לפחות פע אחת בחודש שקד לבצוע המחקר .באופ דומה ,ערכנו השוואה בי תתי קבוצות של
תלמידי )למשל ,בני לעומת בנות( באמצעות צירו התשובות של התלמידי אשר ענו שהאירוע
קרה "פע פעמיי " ו"יותר מפעמיי " .בכל מקרה ,הקוראי מוזמני לפנות אל הלוחות של
הנתוני על מנת לקבל את התמונה המלאה של הממצאי .
במדג מסדר גודל של המחקר הנוכחי ,אי משמעות לבחינת הבדלי בי קבוצות
באמצעות מבחני סטטיסטיי )למשל ,מבח  tלהשוואת ממוצעי ( משו שבמדג גדול כל כ
אפילו הבדלי קטני וחסרי משמעות עניינית ה מובהקי  .לפיכ  ,בחרנו להצביע על מגמות
והבדלי עיקריי בי קבוצות על סמ התפלגות השכיחויות .ג כא  ,בשל ההיק העצו של
הנתוני והמספר הגדול מאוד של השוואות אפשריות בי ובתו קבוצות ,בחרנו להתמקד בהצגה
של מגמות בולטות .בהצגה זו אנו משתמשי בביטויי כמו 'הבדל גדול'' ,הבדל ניכר'' ,אי הבדל
בולט' ,וכד' .ביטויי אלו משקפי את הערכת החוקר בהסתמ על גודל הפער ,יחסית לשכיחויות
שבה מדובר .פער של  5%בי שתי קבוצות בתופעה אחת הוא אומנ קט מפער של  10%בתופעה
אחרת ,א הוא מקבל משמעות מיוחדת א המדובר בתופעה שהשכיחות שלה קטנה ,שאז פער
של  5%עשוי לשק פער משמעותי ביותר .חשוב להדגיש ,שהמדובר בהערכת החוקר את
המשמעות של הפער ולא במבח סטטיסטי .הקורא יכול לקבל הערכה זו או לתת משמעות אחרת
לממצאי המוצגי להל  .הנתוני המלאי מופיעי בקוב הלוחות המצור .
הפרק מחולק לשלושה חלקי  ,בהתא לשלב החינו של בית הספר :חלק ראשו לבתי
ספר יסודיי  ,חלק שני לחטיבות הביניי וחלק שלישי לחטיבות העליונות .נדגיש ,שהחלוקה היא
לפי דרגות כיתה ולא לפי המבנה הארגוני של בית הספר .וכ  ,תלמידי בכיתות ד – ו' יופיעו בפרק
על בתי ספר יסודיי  ,ז' – ט' בחטיבות ביניי  ,ותלמידי בכיתות י – יא' ,יופיעו בפרק על חטיבות
עליונות.
סקירת הממצאי מתבססת על ניתוח שכיחות .בכל אחד מ החלקי נדווח על הממצאי
במספר תחומי :
½ קורבנות לאלימות מצד תלמידי אחרי
½ קורבנות לאלימות מצד אנשי הצוות
½ דיווח על התנהגות אלימה שהתלמידי עצמ ביצעו
½ סוגיות של הטרדה מינית בי תלמידי )בחטיבות בלבד(
½ מידת הבאת כלי נשק לבית הספר בידי תלמידי )בחטיבות בלבד(
½ היעדרות מבית הספר עקב פחד
½ הערכת חומרת בעיית האלימות בבית הספר
½ הערכת התלמידי את הטיפול של המנהל והמחנ באלימות
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½ אקלי בית הספר בתחומי הרלבנטיי לאלימות:
א .תחושות חוסר בטחו
ב .מדיניות בית הספר בכל הנוגע לטיפול באלימות
ג .תמיכת המורי בתלמידי
סקירת כל אחד מהתחומי נפתחת בסיכו עיקרי הממצאי לגבי כלל התלמידי ולאחר
מכ מופיע סיכו הממצאי המשווי בי :
½

בני לעומת בנות

½

דרגות כיתה

½

מיגזר יהודי לעומת מיגזר לא יהודי

½

בתו המיגזר היהודי :פיקוח ממלכתי לעומת ממלכתי דתי

½

בתו המיגזר הלא יהודי :לא יהודי בהשוואה ללא יהודי בדואי

בכל פרק אנו נתייחס להבדלי שנמצאו בי ממצאי הסקר הנוכחי לבי ממצאי הקר שנער
בשנת הלימודי תשנ"ט מר ) 1999בנבנישתי ,זעירא ואסטור.(2000 ,
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חלק א' בתי ספר יסודיי
א .אלימות בי תלמידי
כדי לבדוק את תחושת הקורבנות האישית של התלמידי  ,שאלנו מספר שאלות על המידה
שבה ה נחשפו להתנהגות אלימה מצד תלמידי אחרי בבית הספר בחודש האחרו  .התפלגות
התשובות לכל השאלות ,עבור כל התלמידי ועבור תת קבוצות ,מופיעה בלוחות  .1א 1 .א9 .
בנספח .מעיו בלוח  .1א 1 .עולה ,שאלימות מילולית היא הביטוי השכיח ביותר להתנהגות אלימה
בקרב תלמידי בבתי ספר יסודיי  :כשליש מהתלמידי ) (35.7%מדווחי שתלמיד אחר קלל
אות שלוש פעמי או יותר בחודש האחרו  ,ועוד  39.3%מהתלמידי ציינו שקללו אות פע או
פעמיי  .בדומה ,כמעט  70%מהתלמידי ) (68.6%מדווחי שתלמיד אחר לעג ,העליב או השפיל
אות לפחות פע אחת בחודש האחרו  .רק כרבע מהתלמידי דיווחו שהופעל נגד חר )25.2%
(.
בתחו הפגיעה הפיזית ,כמחצית מהתלמידי ) (48.1%דיווחו שתלמיד אחר תפס ודח
אות בכוונה לפחות פע אחת בחודש האחרו  .שיעור דומה ) (45.9%דיווחו שקיבלו לפחות פע
אחת בעיטה או אגרו מתלמיד אחר שרצה לפגוע בה .
תלמידי בבית הספר היסודי מתארי תופעות של איו וסחיטה ,חלק רציניות ומאיימות
מאוד .כארבעי אחוז מהתלמידי ) (39.5%דיווחו על איומי שהופנו כלפיה על ידי תלמיד
בבית הספר ו  19.2%דיווחו על איומי מצד תלמידי בדר אל בית הספר וממנו .כעשרה
אחוזי ) (8.5%דיווח שהיה קורב לסחיטה באיומי )של אוכל ,כס וכד'( ,ו – 4.5%
מהתלמידי מדווחי שלפחות פע אחת במהל החודש האחרו איימו עליה בסכי  .לעתי
האיו הוא עקי יותר .נוכחות נשק בבית הספר מהווה איו מעי זה ,ג כשהנשק אינו מופנה
ישירות לתלמיד מסויי  .נמצאו  2.0%מהתלמידי בבית הספר היסודי שאמרו כי ראו בבית
הספר תלמיד אחר ע אקדח ,שיעור גבוה בהרבה של תלמידי ) (21.5%אמרו שראו תלמיד ע
סכי .
תלמידי מדווחי ג על שיעור לא מבוטל של פגיעות פיזיות רציניות 15.8% :דיווחו
שלפחות פע אחת בחודש האחרו תלמיד נת לה מכות חזקות )"מכות רצח"( ו  10.4%ציינו
שהיו מעורבי במכות ונפצעו והיו צריכי טיפול.
בסקר זה נשאלו תלמידי בתי הספר היסודי מספר שאלות על הטרדה מינית .מתברר
ששיעור נכבד של תלמידי מדווחי על קורבנות להתנהגויות שנית להגדיר כהטרדה מינית.
כמעט אחד מכל חמישה תלמידי ) (18.2%מדווח שתלמיד או תלמידה נגעו או ניסו לגעת או
לצבוט במקומות פרטיי בגו )מקומות מוצנעי בגו ( ללא הסכמת  .יצויי שמטרת שאלה זו
הייתה להתמקד בהתנהגויות בעלות גוו מיני ,א אי לנו ניסיו מספיק כדי להערי א
התלמידי אומנ קשרו התנהגות זו לפגיעה מינית ,או אולי ג לנגיעות פיזיות שלא היו דווקא
על רקע מיני .כמו כ  ,דיווחו  11.1%על כ שתלמיד או תלמידה הציצו לה בשירותי  ,ומספר
נמו יותר א לא מבוטל אמרו שהורידו או ניסו להוריד לה חלק מהבגדי ללא הסכמת –

.6.5%
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בני לעומת בנות )לוח  .1א(2 .
ככלל נית לומר ,ששיעורי הדיווח על אלימות בי תלמידי גבוהי יותר אצל הבני לעומת
הבנות .ממצא זה בולט יותר בתחו האלימות הפיזית הקשה ,הנשק והאיומי החריפי  .למשל,
כ – 2.9%מהבני מדווחי שראו תלמיד ע אקדח בבית הספר ,לעומת  1.0%מהבנות ,כ – 6.4%
מהבני דיווחו על איו בסכי כלפיה לעומת  2.5%בקרב הבנות ,ובעוד ש  29.0%מהבני
דיווחו שמישהו השתמש באב או במקל כדי לפגוע בה  ,היה השיעור בקרב הבנות –  .16.5%כמו
כ  14.5% ,מהבני דיווחו שנפגעו עד כדי צור בטיפול רפואי ,לעומת  5.7%מהבנות .בתחו של
אלימות מילולית יש דמיו רב בשיעורי הדיווח בכל הקשור ללעג ,עלבו והשפלה .הבני מדווחי
יותר על קורבנות לקללות ) 79.5%לעומת .(70.4%
ג בתחו ההטרדה המינית שיעור הדיווח בקרב הבני גבוה יותר .למשל 22.8% ,מהבני
דיווחו על כ שנגעו בה במקומות פרטיי  ,לעומת  13.1%מהבנות ,ו –  13%מהבני אמרו
שהציצו לה בשירותי לפחות פע אחת בחודש האחרו לעומת  8.9%מהבנות.
השוואה לפי דרגות כיתה )לוח  .1א(3 .
הפערי בי הכיתות אינ גדולי או עקביי  .ע זאת ,יש לציי שתלמידי כיתות ד' נוטי
לדווח ברוב רוב של הפריטי על יותר קורבנות מאשר תלמידי הכיתות הגבוהות יותר .רק
בנושא הקללות והעלבונות הדפוס הוא בכיוו ההפו .
מיגזר יהודי לעומת לא יהודי )לוח  .1א(4 .
השוואת הממצאי בתחו זה בי דיווחי תלמידי מהמיגזר היהודי לבי עמיתיה במיגזר
הלא יהודי מעלה תמונה עקבית למדי .התלמידי במיגזר הלא יהודי מדווחי על קורבנות רבה
יותר לאלימות .רק בתחו האלימות המילולית הדיווחי במיגזר היהודי ה שכיחי יותר.
בי ההבדלי הבולטי נית למנות את הממצאי ש  4.5%מהתלמידי הלא יהודי
דיווחו כל כ שראו תלמיד ע אקדח בבית הספר לעומת כאחוז מהתלמידי היהודי 9.2% ,
לעומת  2.6%מהיהודי המדווחי שאיימו עליה בסכי  ,ו  15.4%מהתלמידי הלא יהודיי
מדווחי שהיו קורב לסחיטה באיומי לעומת  5.5%מהתלמידי היהודי  .התלמידי הלא
יהודי מדווחי ג יותר על "מכות רצח" ) 25.8%לעומת  (11.7%ועל הזדקקות לטיפול עקב
קטטה ) 15.9%לעומת  8.0%במיגזר היהודי(.
יש הבדלי ג בתחו המיני –  17.9%מהתלמידי במיגזר הלא יהודי מדווחי שניסו
לנשק אות ללא הסכמה לעומת  9.2%במיגזר היהודי ,ו  14.1%על כ שהציצו לה בשירותי
)לעומת  8.8%בקרב התלמידי היהודי ( .אלימות מילולית נפוצה יותר במיגזר היהודי ,ש
 82.2%מהתלמידי דיווחו על קללות שספגו לפחות פע אחת בחודש האחרו לעומת 57.9%
מהתלמידי במיגזר הלא יהודי ,ו ) 72.9%לעומת  58.1%במיגזר הלא יהודי( מדווחי על לעג
והשפלה.
פיקוח ממלכתי לעומת פיקוח ממלכתי דתי )לוח  .1א(5 .
בבתי הספר היסודיי אי הבדלי גדולי בי דיווחי התלמידי בחינו הממלכתי לבי
דיווחי התלמידי בחינו הממלכתי דתי .ברוב הנושאי  ,שבה יש הבדל הוא בכיוו של
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דיווחי רבי יותר על קורבנות בבתי הספר הממלכתיי דתיי  .ההבדלי הגדולי יותר ה
דיווחי רבי יותר בבתי הספר הממלכתיי דתיי על סחיטה באיומי ) 8.1%לעומת  (4.6%ועל
פגיעה והשחתה של דברי ) 18.2%לעומת  11.9%בממלכתיי ( .ההבדל הבולט היחיד בכיוו
ההפו )וג הוא אינו גדול( הוא שיעור נמו יותר של דיווחי על ניסיו להורדת בגדי בקרב
תלמידי הממלכתי דתי –  5.7%לעומת  6.7%בפיקוח הממלכתי.
לא יהודי לעומת לא יהודי בדואי )לוח  .1א(6 .
באופ כללי יש נטייה ברורה ליותר דיווחי על קורבנות בקרב התלמידי הבדואי .
ההבדלי הבולטי ה שכיחות גבוהה יותר של ראיית תלמיד בבית הספר ע אקדח )10.2%
לעומת  2.9%במיגזר הלא יהודי שאינו בדואי( ,איו בסכי ) 12.4%לעומת  ,(8.3%ופציעה בקטטה
) 20.8%לעומת  .(14.5%התופעה של ניסיו להוריד בגדי של תלמיד שכיחה יותר במיגזר הבדואי
–  11.7%לעומת  .5.3%יש לציי שבמיגזר הבדואי מדווחי פחות על תופעות של לעג והשפלה )
 49.2%בהשוואה ל .(60.6%
השוואה לתשנ"ט )לוחות  .1א – 10 .א(13 .
בי הפריטי שנשאלו בסקר של תשס"ב היו  15פריטי הדומי לאלו שנשאלו בסקר
של שנת תשנ"ט .לגבי  12התנהגויות יש ירידה בדיווחי על קורבנות )לוח  .1א .(10 .לגבי
ההתנהגויות שבה לא חלה ירידה ,ההבדלי ה קטני במיוחד .את ההשוואה בי השני
נית לראות במונחי של היחס בי השיעורי שדווחו בי השני  ,וג במונחי של פערי
בי שיעורי הדיווחי בי השני  .מבחינת היחס ,בי הירידות הבולטות נית למנות את
הירידה בשיעור התלמידי המדווחי על ראיית תלמיד ע אקדח )מ –  3.7%ל ,(2.0%
איומי בסכי )מ –  6.8%ל  ,(4.6%איומי בדר לבית הספר וממנו )מ –  28.1%ל 19.2%
( ,גניבות )מ –  44.9%ל –  ,(31.3%הזדקקות לטיפול עקב פציעה בתגרה )מ  13.8%ל –

 ,(10.3%ראיית תלמיד ע סכי )מ –  28.8%ל  .(21.5%ההתנהגויות היחידות שבה הייתה
עלייה מסויימת בשנת תשס"ב היו לעג והשפלות )מ –  62.0%ל  (68.5%וקבלת בעיטה או
אגרו )מ – 42.5%ל –  45.9%בשנת תשס"ב(.
מבחינת הפערי בי שיעורי התלמידי המדווחי על קורבנות בשני הסקרי  ,נית
לראות שכ –  13%פחות מהתלמידי מדווחי על חר ועל גניבות ,וכ –  9%פחות
מהתלמידי מדווחי על איומי ועל תפיסה ודחיפה בכוונה .העלייה שהייתה היא של
כששה אחוזי בעלבונות ושלושה אחוזי בקבלת בעיטה או אגרו .
בחנו הא השינויי שחלו בקרב הבני שוני מאלו שחלו בקרב הבנות )לוח  .1א11 .
( .היה דימיו ניכר באשר לתחומי שבה חלו שינויי בשתי קבוצות אלו .באופ כללי,
השינויי שחלו בקרב הבני היו מעט חיוביי יותר .היו ירידות ניכרות בכל הקשור לנשק
בבית הספר .שיעור התלמידי שדיווח על כ שאיימו עליה בסכי ירד מ  9.5%ל – ,6.4%
ראיית אקדח בבית הספר דווחה על ידי  2.9%מהתלמידי בתשס"ב בהשוואה ל 5.0%
בתשנ"ט ,ו  27.9%ראו תלמיד בבית הספר ע סכי בהשוואה ל  37.0%בשנת תשנ"ט .בי
הבני הייתה ירידה ניכרת בקורבנות לחר )מ  41.1%ל –  ,(23.9%לגניבות )מ  44.6%ל
 ,(31.3%לאיומי בדר לבית הספר )מ  33.2%ל  (23.6%ותפיסות ודחיפות בבית הספר
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)מ  67.5%בתשנ"ט ל  56.3%בתשס"ב( .ע זאת ,בי השני תשנ"ט ותשס"ב חלה בקרב
הבני עלייה בדיווחי על קורבנות ללעג והשפלות )מ  61.8%ל –  ,(70.3%קבלת בעיטה או
אגרו )מ  50.5%ל  ,(53.5%וקבלת "מכות רצח" )מ  19.3%ל .(20.0%
מספר שינויי בולטי חלו בכל הקשור לחשיפה של הבנות לנשק – ראיית נשק בבית
הספר ירדה מ – 2.6%ל  ,1.0%ושיעור האיומי בסכי על בנות ירד מ  4.4%ל  .2.5%היו
ג ירידות בולטות בדיווחי על הטלת חר )מ –  36.3ל  ,(25.7%על איומי )מ  44.9%ל
 ,(31.2%ועל גניבות )מ  45.6%ל –  .(31.2%בקרב הבנות הייתה עלייה מ  62.3%ל 67.0%
בעלבונות ולעג ומ  35.2%ל  37.6%בקבלת אגרו או בעיטה.
בחנו הא השינויי בי השני היו דומי במיגזרי השוני )לוח  .1א .(12 .נמצא
שהשינוי החיובי )ירידה בקורבנות( היה בעיקר במיגזר היהודי .מ –  15ההתנהגויות
שהושוו ,היה במיגזר היהודי שינוי חיובי ב –  14מתוכ )העלייה היחידה הייתה בעלבונות
והשפלות( ,ובמיגזר הלא יהודי היה שינוי חיובי רק בשבע התנהגויות .במיגזר היהודי היו
הירידות הבולטות בתחומי של חר )מ  37.4%ל –  ,(17.7%איו בסכי )מ  4.5%ל
 ,(2.6%איו בדר לבית הספר וממנו )מ –  26.9%ל –  ,(16.1%ראיית אקדח בבית הספר )מ
 1.8%ל –  ,(1.0%קורבנות למכה באב או במקל )מ – 30.0%ל  ,(20.0%גניבות )מ  43.9%ל
 ,(29.6%והזדקקות לטיפול עקב פציעה ) 11.5%ל – .(7.9%
במיגזר הלא יהודי הירידות הבולטות היו בתחומי של ראיית תלמיד ע אקדח )מ –

 9.5%ל –  ,(4.5%איו בסכי )מ  14.0%בתשנ"ט ל –  9.2%בתשס"ב( ,גניבות )מ  48.3%ל
–  ,(35.4%ופציעה בקטטה )מ  21.1%ל  .(15.9%במיגזר הלא יהודי הייתה עלייה גדולה
בדיווחי על קבלת אגרו או בעיטה )מ  35.6%ל –  ,(52.9%ולעג ,עלבונות והשפלות )מ
 42.7%ל  58.1%מהתלמידי בתשס"ב(.
בחנו הא השינויי בי השני היו דומי בפיקוח הממלכתי והפיקוח הממלכתי דתי
)שניה במיגזר היהודי( )לוח  .1א .(13 .לא מצאנו הבדלי ניכרי בשינויי שחלו בשתי
הקבוצות מלבד העובדה שבפיקוח הממלכתי חלה עלייה קטנה בשיעור הדיווחי על לעג,
עלבונות והשפלות )מ  67.3%ל  ,(74.1%בעוד שבפיקוח הממלכתי דתי הייתה יציבות )
 70.7%בתשנ"ט ו  69.4%בתשס"ב( .כמו כ  ,יש לציי שהירידה בראיית תלמיד ע סכי
בבית הספר הייתה גדולה יותר בפיקוח הממלכתי – מ  28.8%ל  17.3%לעומת מ 27.7%
ל  23.5%בשנת תשס"ב בפיקוח הממלכתי דתי.

ב .אלימות מצד צוות בית הספר כלפי תלמידי
אלימות מורי ואנשי צוות נבדקה בשני תחומי  :אלימות מילולית ואלימות פיזית )לוח .1
ב .(1 .אנו רואי שיש דיווחי רבי על גילויי אלימות בשני התחומי כאשר שיעורי הדיווח על
אלימות מילולית גבוהי יותר מאשר שיעורי הדיווח על אלימות פיזית .כחמישית מהתלמידי
מדווחי על כ שמישהו מהצוות לעג ,העליב או השפיל אות ) (20.9%ו  14.7%מדווחי שאיש
הצוות קרא לה בשמות לא יפי  .כמו כ  10.8% ,מהתלמידי מדווחי שמישהו מצוות בית
הספר קלל אותו ,ו –  8.1%אמרו שאיש צוות העליב את המשפחה שלה .
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שיעור ניכר של תלמידי מדווחי שמישהו מהצוות צבט אות ) 10.9% ,(12.8%שאיש
צוות נת לה סטירה 10.8% ,שתפס ודח אות בכוונה ,ו  9.0%שאיש צוות נת לה בעיטה או
אגרו .
בני לעומת בנות )לוח  .1ב(2 .
שיעור הבני המדווחי על אלימות מצד הצוות כלפיה כמעט כפול משיעור הבנות.
הפערי הגדולי יותר ה בכל הקשור לפגיעה הפיזית ,והפחות גדולי קשורי להיבטי
הרגשיי והמילוליי  .לדוגמה 14.6% ,מהבני מדווחי שאיש צוות תפס אות ודח אות
לעומת  6.4%מהבנות 11.8% ,שנתנו לה בעיטה או אגרו לעומת  5.3%מהבנות 14.5% ,מהבני
מדווחי שנתנו לה סטירה לעומת  6.7%מהבנות .השיעורי קרובי יותר בכל הקשור ללעג
ועלבו ) 23.4%לעומת .(18.2%
השוואה לפי דרגות כיתה )לוח  .1ב(2 .
בס הכל בתחו זה אי הבדלי ניכרי בי הכיתות.
מיגזר יהודי לעומת לא יהודי )לוח  .1ב(2 .
תלמידי במיגזר הלא יהודי מדווחי על שיעורי גבוהי בהרבה מאלו שבמיגזר היהודי,
בעיקר בכל הקשור לאלימות פיזית מצד צוות בית הספר .בתחו האלימות הפיזית נמצאו במיגזר
הלא יהודי פי שני עשרה דיווחי על איש צוות שנת אגרו או בעיטה –  25.2%במיגזר הלא
יהודי לעומת  2.1%במיגזר היהודי ,וכ פי עשרה דיווחי על איש צוות שנת סטירה )29.6%
במיגזר הלא יהודי לעומת  .(3.0%ג צביטות היו שכיחות בהרבה –  27.7%לעומת .6.5%
בתחו האלימות המילולית היו הפערי קטני יותר 20.2% :דיווחו על קללות לעומת
 6.8%מהיהודי  25.9% ,על קריאה בשמות לעומת  10.0%מהיהודי  ,ו –  25.7%מהתלמידי
הלא יהודי מדווחי על כ שלעגו לה והעליבו אות  ,לעומת  18.8%בקרב התלמידי
היהודי .
פיקוח ממלכתי לעומת פיקוח ממלכתי דתי )לוח  .1ב(2 .
בבית הספר היסודי ניכרת נטייה בולטת של שכיחות רבה יותר של אלימות הצוות כלפי
התלמידי בחינו הממלכתי דתי בהשוואה לממלכתי .בכל שמונת הפריטי השכיחות הייתה
גבוהה יותר בממלכתי דתי .הפערי ה גבוהי יותר בכל הנוגע לפגיעה פיזית בתלמידי  .למשל,
 2.1%מהתלמידי בפיקוח הממלכתי )יהודי( דיווחו שקיבלו סטירה מאיש צוות לעומת 5.4%
מהתלמידי בפיקוח הממלכתי דתי 1.5% ,שנתנו לה אגרו או בעיטה )לעומת  ,(3.8%ו 4.7%
שצבטו אות לעומת  11.7%בפיקוח הממלכתי דתי.
לא יהודי לעומת לא יהודי בדואי )לוח  .1ב(2 .
בהשוואה בי התלמידי הלא יהודי לבדואי נמצא שבדר כלל התלמידי הבדואי
מדווחי על מעט יותר אלימות צוות .ההבדלי הבולטי ה שכיחות גדולה יותר של קללות )
 24.4%לעומת  ,(19.0%ועלבונות הנוגעי למשפחה ) 19.6%לעומת .(15.7%
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השוואה לתשנ"ט )לוחות  1ב 4 .וב(5 .
בהשוואה בי השני יש להתייחס בזהירות מסויימת להשוואה משו שערכנו מספר
שינויי בתשס"ב שנועדו לפרט את ההתנהגויות השונות שאליה התייחסנו בתשנ"ט .כ למשל
הפרדנו בי צביטה לסטירה ,והכללנו ג היבטי נוספי של פגיעה רגשית כגו 'קרא ל בשמות
לא יפי ' ו'העליב את המשפחה של ' .בהשוואה שערכנו נראה שיש ירידה מסויימת בדיווחי על
אלימות צוות ,בעיקר בכל מה שקשור לתחו הרגשי מילולי .העלבונות וההשפלות ירדו מ –

 25.1%ל –  ,20.9%והקללות מ –  14.7%ל –  .10.8%ע זאת ,יש עלייה מסויימת בדיווח על אגרו
ובעיטה מצד איש צוות מ  7.1%ל .9.0%
נמצא שיש הבדל ניכר בשינויי שחלו בקרב הבנות לעומת אלו של הבני )לוח  .1ב.(5 .
אצל הבני היה דימיו רב יותר לשנת תשנ"ט ,ע ירידות קלות בשכיחות של רוב ההתנהגויות
)למשל תפיסה ודחיפה בכוונה מ  17.5%ל  14.6%בתשס"ב( .א הייתה ג עלייה מסויימת
בשכיחות הדיווח על בעיטה ואגרו שספגו מצד איש צוות מ –  9.1%ל –  .11.8%אצל הבנות היו
ירידות בכל השאלות שנשאלו על אלימות צוות כלפיה  .יש לציי את הירידה הניכרת בדיווחי על
קללות מ  12.9%ל .7.1%
בהשוואה בי המיגזרי נמצא שדפוסי השינוי לא היו דומי במיגזרי השוני  .בשני
המיגזרי חלה ירידה ניכרת בשכיחות הדיווח על קללות :מ  9.7%ל  6.8%בקרב התלמידי
היהודי  ,ומ  30.2%ל  20.2%בקרב התלמידי הלא יהודי  .במיגזר היהודי חלה ירידה ניכרת
נוספת בדיווח על תפיסות ודחיפות ,מ –  8.7%ל  .6.6%במיגזר היהודי הייתה עלייה בדיווחי על
פגיעת אגרו או בעיטה מ  21.7%ל .25.2%
דפוס השינוי בפיקוח הממלכתי דומה לזה שבפיקוח הממלכתי דתי ,א השינויי שחלו
בפיקוח הממלכתי היו מעט בולטי יותר .ההבדל הבולט הוא בתפיסות ודחיפות – ירידה בפיקוח
הממלכתי מ –  7.6%ל  4.8%לעומת ירידה מ  12.3%ל .11.7%

ג .דיווח על אלימות שהתלמיד עצמו ביצע כלפי אחרי
בסקר זה בחנו לראשונה את דיווחי התלמידי על אלימות שה עצמ ביצעו כלפי אחרי
)לוח  .1ג .(1 .ההתנהגות השכיחה ביותר שדווחה על ידי התלמידי היא עלבונות וקללות – 45.7%
מהתלמידי דיווחו שה העליבו או קיללו אחרי לפחות פע אחת בחודש האחרו  .כמו כ ,
 29.1%דיווחו שהרביצו לתלמיד אחר בבית הספר ,ו –  21.1%שאיימו על תלמידי אחרי .
ההתנהגויות הפחות שכיחות הופנו כלפי מורי –  3.0%דיווחו שאיימו על מורי  ,ו –  2.5%שנתנו
נשיכה למורה או זרקו עליו/עליה כסא.
בני לעומת בנות )לוח  .1ג(2 .
הבני מדווחי הרבה יותר על ביצוע התנהגויות אלימות כלפי אחרי מאשר בנות.
ההבדלי בולטי בעיקר בהתנהגויות הקיצוניות יותר –  4.2%מהבני מדווחי על כ שנשכו
מורה או זרקו עליו כיסא לעומת  0.6%מהבנות 23.3% ,מהבני נשלחו למנהל בגלל מעורבות
בקטטות לעומת  3.5%מהבנות 10.4% ,מהבני מדווחי שהזמינו את הוריה עקב מעורבות
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באלימות לעומת  1.6%מהבנות ,ו  12.3%מהבני שזרקו אב או כיסא לעומת  2.3%מהבנות.
הבני ג קיללו והעליבו אחרי יותר מהבנות –  54.3%לעומת  37.2%מהבנות.
לפי דרגות כיתה )לוח  .1ג(3 .
לא נית לראות מגמה עקבית בהשוואה בי דרגות הכיתה השונות.
מיגזר יהודי לעומת לא יהודי )לוח  .1ג(4 .
התלמידי במיגזר הלא יהודי מדווחי על יותר התנהגות אלימה כלפי אחרי מאשר
התלמידי במיגזר היהודי ,מלבד העלבת תלמידי אחרי  .הפערי הבולטי ביותר קשורי
להתנהגויות האלימות יותר .בעוד שרק  0.9%מהתלמידי היהודי מדווחי שה איימו על
מורה ,הרי  8.0%מהתלמידי הלא יהודיי מדווחי כ  0.9% ,מהיהודי נתנו מכה או נשיכה
לעומת  6.3%מהלא יהודי  3.3% ,מהיהודי מדווחי שזרקו אב או כיסא לעומת 17.8%
מהתלמידי הלא יהודיי .
פיקוח ממלכתי לעומת פיקוח ממלכתי דתי )לוח  .1ג(5 .
יש נטייה ברורה של דיווח רב יותר על אלימות כלפי אחרי בפיקוח הממלכתי דתי.
ההבדלי הבולטי – איו על מורי ) 0.4%בממלכתי לעומת  ,(2.1%איו על אחרי )13.6%
לעומת  ,(24.2%קללות או עלבונות כלפי מורי ) 5.9%לעומת  ,(10.0%ומת מכות לתלמיד אחר )
 20.8%לעומת .(34.9%
לא יהודי לעומת לא יהודי בדואי )לוח  .1ג(6 .
התלמידי הבדואי נוטי לדווח על יותר אלימות שה בצעו מאשר התלמידי הלא
יהודי האחרי  .באופ בולט ה מדווחי על יותר אלימות כלפי מורי – נתנו יותר מכות
ונשיכות למורה ) 13.5%לעומת  ,(4.4%איימו יותר על מורי שיפגעו בה ) 15.7%לעומת ,(6.0%
וקיללו או העליבו מורי ) 17.0לעומת .(6.6%

ד .היעדרות מלימודי בגלל פחד מאלימות
אחת התוצאות המיידיות של חשיפה להתנהגות אלימה היא פחד וניסיו להימנע
מסיטואציות מסוכנות .בתחו של אלימות במערכת החינו יש עניי מיוחד בהיעדרות מבית
הספר עקב חשש מאלימות .שאלנו את התלמידי כמה פעמי בחודש האחרו ה לא באו לבית
הספר כי פחדו שמישהו יפגע בה בבית הספר או בדר אליו .הנתוני המלאי נמצאי בלוח .1
ד .1 .רוב רוב של התלמידי בבתי הספר היסודיי ) (91.2%אמרו שלא נעדרו עקב פחד א לא
פע אחת .ע זאת 5.6% ,אמרו שזה קרה לה פע אחת ,ו –  3.2%נוספי אמרו שזה קרה לה
יותר מפע אחת במרוצת החודש האחרו .
מעניי ששיעור הבני והבנות המדווחי על היעדרות הוא זהה .יש נטייה ברורה לירידה
בדיווח על היעדרויות ככל שהגיל עולה מ  11.5%בכיתה ד' ,ל –  8.8%בה' ,ו –  5.9%בכיתות ו'.
יש הבדל בי יהודי ללא יהודי  ,א הוא נובע רובו ככולו מהמיגזר הבדואי – שיעור הדיווח על
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העדרויות מגיע ל –  15.3%לעומת  8.8%בקרב תלמידי ערביי לא בדואיי  ,ו  8.2%בקרב
תלמידי יהודיי .
בהשוואה לשנת תשנ"ט )לוח  .1ד (2 .נית לראות ירידה ניכרת בדיווחי על היעדרות מבתי
הספר מ –  15.7%ל –  .8.8%עוצמת הירידה די דומה בכל הקבוצות ,א יש לציי ירידה בולטת
במיוחד בחינו הממלכתי דתי מ –  19.9%בתשנ"ט ל –  ,8.1%ובקרב התלמידי הלא יהודיי
ירידה מ –  21.1%ל  10.1%בתשס"ב.

ה .הערכת החומרה של בעיית האלימות בבית הספר
שאלנו את התלמידי מהי ההערכה שלה את מידת חומרת בעיית האלימות בבית ספר
על גבי סול ב  5דרגות ) =1לא בעיה  =2בעיה קטנה  =3בעיה בינונית  =4בעיה גדולה  =5בעיה
גדולה מאוד( .בלוח  .1ה 1 .מוצגת התפלגות התשובות עבור כל התלמידי  .מעט פחות משליש
התלמידי ) (30.2%חושבי שבעיית האלימות בבית ספר היא בעיה גדולה או גדולה מאוד,
כשליש נוס ) (30.4%חושבי שאלימות היא בעיה בינונית בחומרתה .על הסול של חמש דרגות
בו השתמשנו הממוצע הוא .2.89
יש נטייה מסויימת בקרב הבני לראות את הבעייה כגדולה יותר )ממוצע  2.95לעומת 2.83
בקרב הבנות( .בקרב תלמידי כיתות ו' יש נטייה מסויימת לראות את הבעייה כפחות גדולה )2.82
לעומת  2.92ו  2.94בכיתות ד' וה' בהתאמה( .ההבדלי בי המיגזר היהודי ללא יהודי בולטי
יותר .בממוצע מעריכי התלמידי במיגזר היהודי את הבעייה כפחות גדולה )  2.85לעומת 3.00
במיגזר הלא יהודי( .ע זאת ,כדאי לשי לב לעובדה שהשונות במיגזר הלא יהודי גדולה יותר –

יש יותר תלמידי החושבי שבבית ספר בעיית האלימות היא קטנה במיוחד ) 20.4%לעומת
 14.9%בקרב היהודי ( ,א ג יותר תלמידי שחושבי שהבעייה היא גדולה במיוחד )24.0%
לעומת  .(11.7%נראה שנית להבי ממצא זה על רקע הפערי הבולטי בתו המיגזר הלא יהודי
בי תלמידי בדואי לאחרי  .בקרב התלמידי הבדואי יש מספר גבוה במיוחד של תלמידי
האומרי שבעיית האלימות בבית ספר היא קטנה מאוד ) (28.3%והממוצע בקרב הוא הנמו
ביותר מכלל הקבוצות שנבדקו –  .2.69ג בהשוואה בתו מיגזר היהודי נית לראות שהשונות
בדיווחי התלמידי בממלכתי דתי היא גדולה יותר מאשר בממלכתי .בקרב התלמידי בפיקוח
הממלכתי דתי יש יותר תלמידי החושבי שבבית ספר אי כלל בעיית אלימות או שהבעייה
קטנה מאוד ) 19.2%לעומת  13.4בפיקוח הממלכתי( ,כמו ג יותר תלמידי החושבי שהבעייה
היא גדולה מאוד ) 14.6%לעומת .(10.7%
השוואה ע תשנ"ט )לוח  .1ה(2 .
יש ירידה בהערכת עוצמת בעיית האלימות בי השני תשנ"ט ותשס"ב .הירידה הזו
משותפת לכל הקבוצות שהשוונו .ע זאת ,יש לציי שהירידה היא בולטת יותר בקרב הבנות
ובמיגזר היהודי.

ו .הערכת התלמידי את רמת האלימות בהשוואה לשנה הקודמת
בסקר שנער בשנת תשס"ב ביקשנו מהתלמידי להערי את השינויי ברמת האלימות
בבית הספר בהשוואה לשנה הקודמת – הא חלה עלייה ,ירידה ,או שהמצב יציב )לוח  .1ו.(1 .
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השתמשנו בסול –  = 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 .באופ כללי ,יש הרבה יותר תלמידי שמרגישי שהשנה יש פחות אלימות )
 (52.6%מאשר תלמידי החושבי שיש יותר אלימות ) .(24.4%אי הבדלי ניכרי בהערכות של
הבנות לעומת אלו של הבני  ,בי הכיתות ובי הממלכתי לממלכתי דתי .בממוצע ,יש יותר תחושה
של שינוי חיובי בקרב התלמידי היהודיי בהשוואה ללא יהודי ) 3.40לעומת  .(3.24ע זאת,
השונות במיגזר הלא יהודי גדולה יותר –  17.1%מה חושבי שיש הרבה פחות אלימות השנה
לעומת רק  7.4%במיגזר היהודי ,א  21.9%חושבי שיש הרבה יותר אלימות השנה ,לעומת
 15.3%מהתלמידי היהודי  .כשבוחני את המיגזר הלא יהודי מתברר שלמרות שבממוצע אי
הבדל בי בדואי לאחרי  ,הרי השונות בקרב התלמידי הבדואי היא גדולה במיוחד – יש יותר
תלמידי הרואי שינוי רב לטובה ,ויותר תלמידי הרואי שינוי רב לשלילה.

ז .הערכת הטיפול של המנהל בנושא האלימות
ביקשנו מהתלמידי להערי את דר הטיפול של המנהל בנושא האלימות )לוח  .1ז.(1 .
הסול היה –  = 1בצורה טובה מאוד = 2 ,בצורה טובה = 3 ,בצורה לא טובה ו = 4בצורה מאוד
לא טובה .שיעור התלמידי שהערי שהמנהל מטפל בצורה לא טובה ,או מאוד לא טובה היה –

.18.8%
בהשוואה בי הקבוצות השונות מצאנו הבדלי לא מעטי  .הבנות נטו להערי את התפקוד
של המנהל בצורה יותר חיובית מהבני –  86.2%העריכו אותו כתפקוד טוב או טוב מאוד לעומת
 76.2%מהבני  .יש נטייה מסויימת להערכה פחות חיובית ע העלייה בדרגת הכיתה – לעומת
 84.7%מתלמידי כיתות ד' המעריכי את הטיפול בצורה חיובית ירד השיעור בכיתות ו' ל – 77.3%
 .הייתה ג נטייה להערכה חיובית יותר בחינו הממלכתי  83.1%לעומת  .78.6%לא היו הבדלי
ניכרי בי המיגזר היהודי ללא יהודי ,א בתו המיגזר הלא יהודי בולטות ההערכות הנמוכות
של תלמידי בדואי –  27.4%חושבי שהמנהל מטפל באלימות בצורה לא טובה או מאוד לא
טובה בהשוואה ל –  18.9%בשאר המיגזר הלא יהודי.

ח .הערכת הטיפול של המחנכת בנושא האלימות
ביקשנו מהתלמידי להערי את דר הטיפול של המחנכת שלה בנושא האלימות )לוח .1
ח .(1 .הסול היה דומה לזה שהתייחס למנהל .באופ כללי היו ההערכות התלמידי את המחנכת
חיוביות יותר מהערכותיה את הטיפול של המנהל – רק  13.8%חשבו שהיא מטפלת בצורה לא
טובה או מאוד לא טובה .הדפוסי של ההבדלי בי הקבוצות השונות ה דומי למדי .הבנות
מעריכות בצורה חיובית יותר מהבני ) 88.9%מעריכות כטיפול טוב או טוב מאוד באלימות
לעומת  83.6%בקרב הבני ( ,יש ירידה ע עלייה בגיל – מ –  90.7%הערכות חיוביות בכיתה ד' ל –

 81.9%בכיתות ו' .ההערכות ה מעט חיוביות יותר במיגזר היהודי ) 87.2%לעומת  83.8%במיגזר
הלא יהודי( ,ובממלכתי לעומת הממלכתי דתי ) 88.0%לעומת  .(84.8%ההערכות של התלמידי
הבדואי את הטיפול של המחנכת שלה באלימות הוא השלילי ביותר –  28.3%חושבי שהוא
לא טוב או מאוד לא טוב לעומת  12.9%בשאר המיגזר הלא יהודי.
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ט .אקלי בית ספרי :תחושות חוסר בטחו
הצגנו בפני התלמידי חמשה היגדי המתייחסי לתחושות חוסר הבטחו בבית הספר
וביקשנו שיציינו את מידת ההסכמה ע היגדי אלו .הסול היה  = 1מאוד לא מסכי  = 2 ,לא
מסכי  = 3 ,מסכי  = 4 ,מאוד מסכי .
לפי לוח  .1ט ,1 .אחד מכל עשרה תלמידי בבית הספר היסודי ) (11.1%מסכי שבית
הספר הוא מקו מסוכ עבורו ,ושיש מקומות שאינו הול אליה בבית הספר עקב פחד ).(11.0%
מעט יותר תלמידי מצייני שה פוחדי שיתנו לה מכות או יפגעו בה בבית הספר )(16.3%
או בדר לבית הספר או ממנו ) ,(14.9%או שתלמידי אחרי יאיימו או יציקו לה בבית הספר )
.(14.7%
לפי לוח  .1ט ,2 .יש יותר בני המרגישי שבית הספר שלה הוא מסוכ מאשר בנות )
 13.7%לעומת  .(8.2%ע זאת ,מעט יותר מהבנות מדווחות על חשש שתלמידי בבית הספר יציקו
ויאיימו עליה ) 16.4%לעומת  13.2%מהבני ( ,כמו ג על חשש בדר לבית הספר וממנו – 16.8%
לעומת  12.9%מהבני .
בהשוואה בי דרגות הכיתה )לוח  .1ט (3 .נמצא שבאופ עקבי ,שתלמידי כיתות ו' מרגישי
פחות חוסר בטחו בבית הספר בהשוואה לתלמידי ד' וה' )א כי ההבדלי אינ גדולי ( .למשל,
 9.7%מה מרגישי שבית הספר מסוכ עבור לעומת  11.5%בקרב תלמידי ה' ו –  12.3%בקרב
תלמידי כיתות ד' .כמו כ  12.2% ,מתלמידי ו' מפחדי שבבית הספר יאיימו או יציקו לה לעומת
 15.6%מתלמידי ה' ו –  16.2%מתלמידי ד'.
בי המיגזר היהודי ללא יהודי יש הבדל ניכר בדפוס של תחושות חוסר הביטחו )לוח  .1ט.
 .(4במיגזר הלא יהודי יש באופ בולט יותר תלמידי המרגישי שבית הספר הוא מקו מסוכ
עבור ) (16.7%ושיש מקומות בבית הספר שאליה אינ הולכי עקב פחד ) ,(14.7%מאשר
במיגזר היהודי ) 8.9%ו  ,9.5%בהתאמה( .לעומת זאת ,במיגזר היהודי יש יותר תלמידי
המצייני שה מפחדי שבבית הספר יאיימו עליה ויציקו לה ) 16.2%לעומת .(11.3%
בתו המיגזר היהודי אי הבדלי ניכרי בי התלמידי בממלכתי דתי לאלו שבחינו
הממלכתי )לוח  .1ט .(5 .ג במיגזר הלא יהודי אי הבדלי ניכרי בי בדואי למי שאינ
בדואי בתחושות חוסר הביטחו )לוח  .1ט.(6 .

י .אקלי  :טיפול באלימות
הצגנו בפני התלמידי שמונה היגדי המתייחסי להיבטי שוני של הטיפול באלימות
בבית הספר .הסול היה דומה לזה שבשאלות האחרות על אקלי בית הספר.
לפי לוח  .1י ,1 .רוב רוב של התלמידי מרגישי שהמחנכת והמנהלת שלה עושות
מאמ רציני למנוע אלימות ולטפל בה )  82.8%ו  79.3%בהתאמה( .תלמידי רבי מצייני
שכשה מתלונני שמישהו פגע בה המורי עוזרי –  ,78.1%ושיש מורי בהפסקה שמשגיחי
שלא תהייה אלימות ) .(83.8%ע זאת ,רק  70.7%מסכימי שהמורי מצליחי לטפל היטב
בתלמידי שעושי צרות ופחות משלושה רבעי מהתלמידי מרגישי שבבית הספר שלה
עושי מספיק כדי למנוע אלימות ).(72.4%
בהשוואה בי בני לבנות נראה בבירור שההערכות של הבנות ה חיוביות יותר משל הבני
)לוח  .1י .(2 .כ למשל ,רק  65.6%מהבני חושבי שהמורי מצליחי לטפל היטב בתלמידי
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שעושי צרות לעומת  76.1%מהבנות ,ורק  71.6%מהבני חושבי שהכללי ה הוגני לעומת
 81.0%מהבנות .בסיכו הערכת אומרי  67.5%מהבני שה מרגישי שבית הספר שלה
עושי מספיק כדי למנוע אלימות לעומת  77.2%מהבנות.
בהשוואה לפי דרגות כיתה מתקבלת תמונה עקבית למדי המצביעה על הערכות חיוביות
יותר של התלמידי הצעירי יותר )לוח  .1י .(3 .למשל 84.8% ,מתלמידי כיתות ד' מסכימי
שהמחנכת שלה עושה מאמ רציני להתמודד ע האלימות ,שיעור זה יורד ל –  83.7%בכיתות ה'
ומגיע ל –  79.8%בכיתות ו' .דפוס זה בולט ג בהערכה המסכמת – בכיתות ד'  76.6%מסכימי
או מסכימי מאוד שבבית הספר עושי מספיק כדי למנוע אלימות ולטפל בה ,בכיתות ה' 72.5%
ובכיתות ו' רק .67.9%
יש הבדלי ניכרי בי המיגזר היהודי ללא יהודי )לוח  .1י .(4 .למשל 82.3% ,מהיהודי
מסכימי  ,שהחוקי והכללי בבית הספר בנוגע לאלימות ה הוגני  ,לעומת  60.9%מהלא
יהודי  ,ו  78.1%מהיהודי לעומת  59.7%מהלא יהודי מסכימי שבבית הספר שלה
משתל לנהוג לפי הכללי  .בולטת העובדה שבעוד ש  88.2%מהתלמידי היהודי מסכימי
ע ההיגד שיש בהפסקה מורי תורני המשגיחי שלא תהייה אלימות ,הרי רק 72.8%
מהתלמידי הלא יהודי הסכימו ע ההיגד .יש ג הבדל ניכר בהערכות המנהלות – 81.6%
מהתלמידי היהודי מסכימי שהמנהלת עושה מאמ רציני למנוע אלימות ולטפל בה לעומת
 73.7%בקרב התלמידי הלא יהודי  .מעניי  ,שלמרות ההבדלי הרבי בי התלמידי היהודי
והלא יהודי  ,אי הבדל ניכר בהערכה המסכמת את תחושת התלמיד הא בית הספר עושה
מספיק כדי למנוע אלימות ) 73.1%בקרב היהודי לעומת .(70.6%
בתו המיגזר היהודי יש הבדלי עקביי א לא גדולי בי הפיקוח הממלכתי לפיקוח
הממלכתי דתי – לתלמידי בפיקוח הממלכתי הערכות חיוביות יותר בכל הקשור לטיפול
באלימות )לוח  .1י .(5 .למשל 84.4% ,מהתלמידי בפיקוח הממלכתי מסכימי שהחוקי
הנוגעי לאלימות בבית הספר ה הוגני לעומת  75.9%בפיקוח הממלכתי דתי .התלמידי
בממלכתי דתי ג פחות מסכימי ע הקביעה שכשה מתלונני שמישהו פגע בה אז המורי
עוזרי לה –  73.9%לעומת  82.6%בפיקוח הממלכתי.
בהשוואה בתו המיגזר הלא יהודי נמצאו הבדלי גדולי מאוד בי התלמידי הבדואי
לאחרי )לוח  .1י .(6 .ההערכות של התלמידי הבדואי ה נמוכות באופ ניכר משל עמיתיה
בבתי ספר לא יהודיי שאינ בדואי  .התלמידי הבדואי מעריכי את מאמצי המחנכת
והמנהלת שלה למנוע אלימות ולטפל בה ) 55.2%ו  ,54.9%בהתאמה( הרבה פחות מאשר
האחרי ) 81.8%ו  ,78.6%בהתאמה( .שיעור נמו מהתלמידי הבדואי מסכימי שכשה
מתלונני שמישהו פגע בה המורי עוזרי לה –  54.9%לעומת  77.2%בקרב התלמידי הלא
יהודיי האחרי .

יא .אקלי  :תמיכת מורי
הצגנו בפני התלמידי ששה היגדי המתייחסי למידה שבה המורי תומכי בה .
הסול היה דומה לזה שבשאר השאלות על אקלי בית ספר )מ  = 1מאוד לא מסכי ל – = 4
מסכי מאוד(.
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לפי לוח  .1יא ,1 .כשלושה רבעי מהתלמידי מציגי הערכה חיובית כלפי תמיכת
המורי –  76.8%אומרי שאפשר לבטוח ולסמו על רוב המורי בבית הספר 75.2% ,מסכימי
שלמבוגרי בבית הספר איכפת מהתלמידי  ,ו  76.8%אומרי שאפשר לבטוח ולסמו על רוב
המורי בבית הספר .מעניי ששיעור גבוה במיוחד מצייני שהמחנכת מכבדת אות –  ,84.4%א
רק  57.2%אומרי שכשעצוב לה או רע לה ה מרגישי נוח לדבר על כ ע המחנכת ,ומעט
פחות ) (55.6%מרגישי נוח לדבר אתה כשיש לה בעיות ביחסי ע חברי .
יש הבדלי ניכרי ועקביי בתפיסות של הבני והבנות את תמיכת המורי )לוח  .1יא2 .
( .הבנות תופסות את המורי בצורה חיובית בהרבה מאשר הבני  .למשל ,בעוד ש 88.6%
מהבנות מסכימות או מסכימות מאוד ע ההיגד שהמחנכת שלה מכבדת אות  ,הרי השיעור
בקרב הבני הוא  .80.5%כמו כ  62.5% ,מהבנות מסכימות שכשיש לה בעיות ע חברי ה
מרגישות נוח לדבר על כ ע המחנכת ,לעומת  49.0%מהבני .
בהשוואה בי דרגות הכיתה השונות נית לראות שע העלייה בגיל ,יש ירידה בהערכה
החיובית של תמיכת המורי וביכולת לתקשר את )לוח  .1יא .(3 .ההבדלי הבולטי ה בכל
הקשור לתחושה נוחה לדבר ע המחנכת על נושאי שמציקי לתלמיד :מתו תלמידי כיתות ד'
 63.8%מסכימי שכשעצוב לה ורע לה ה מרגישי נוח לדבר על כ ע המחנכת; רק 49.4%
מתלמידי כיתות ו' מסכימי ע ההיגד .תמונה דומה מתקבלת באשר לשיחה ע המחנכת על
בעיות ע חברי ) 62.3%בכיתות ד' ורק  48.8%בכיתות ו'(.
בהשוואה בי המיגזר היהודי ללא יהודי נית לראות מספר הבדלי )לוח  .1יא .(4 .בעוד ש
 87.6%מהתלמידי היהודי מסכימי שהמחנכת שלה מכבדת אות  ,רק  76.5%מהתלמידי
הלא יהודי מסכימי ע ההיגד .בדומה 80.5% ,מהתלמידי במיגזר היהודי מסכימי
שלמורי בבית הספר איכפת מהתלמידי בבית הספר ו  81.0%אומרי שאפשר לסמו ולבטוח
על רוב המורי בבית הספר .זאת ,לעומת התלמידי במיגזר הלא יהודי שרק  62.3%מה
חושבי שאיכפת למורי מהתלמידי ו  66.2%שמסכימי שאפשר לסמו ולבטוח על רוב
המורי בבית הספר.
יש לציי ע זאת ,שבקרב התלמידי במיגזר הלא יהודי יש יותר דיווח על יכולת לדבר ע
המחנכת על ענייני אישיי  62.5% :אומרי שכשעצוב או רע לה ה יכולי לדבר ע המחנכת
)לעומת  55.1%בקרב היהודי ( ,ו –  59.0%יכולי לדבר ע המחנכת כשיש לה בעיות ע חברי
)לעומת  54.3%בקרב היהודי (.
בהשוואה בי התלמידי בפיקוח הממלכתי )יהודי( לאלו בממלכתי דתי מתקבלת תמונה
עקבית של הבדלי המצביעי על תפיסה של תמיכה רבה יותר בקרב תלמידי הפיקוח הממלכתי
)לוח  .1יא .(5 .הבדלי אלו אינ גדולי  .כ למשל 89.7% ,מהתלמידי בפיקוח הממלכתי
מסכימי שהמחנכת שלה מכבדת אות לעומת  81.5%מתלמידי הפיקוח הממלכתי דתי .כמו
כ  82.4% ,מתלמידי הפיקוח הממלכתי מסכימי שלמורי בבית הספר איכפת מהתלמידי
לעומת  74.8%בפיקוח הממלכתי דתי.
ההבדלי בי התלמידי הבדואי לתלמידי הלא יהודי האחרי ה גדולי ועקביי –

התלמידי הבדואי תופסי את המורי בצורה שלילית בהרבה משאר התלמידי במיגזר הלא
היהודי )לוח  .1יא .(6 .שיעור התלמידי הבדואי המסכימי שהמחנכת שלה מכבדת אות
היה רק ) 59.5%לעומת  81.1%בקרב שאר התלמידי במיגזר הלא יהודי( ,רק 45.1%
מהתלמידי הבדואי הסכימו שלמבוגרי בבית הספר איכפת מהתלמידי )לעומת  66.8%בקרב
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שאר התלמידי ( ,ורק  49.5%הסכימו שאפשר לבטוח ולסמו על רוב המורי בבית הספר )לעומת
 70.5%בקרב שאר התלמידי במיגזר הלא יהודי(.
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חלק ב' חטיבות הביניי
א .אלימות בי תלמידי
היבט זה של אלימות בבית הספר נבדק בכמה תחומי  :אלימות פיזית בדרגות חומרה
שונות ,אלימות מילולית ,איומי ועדות ראייה לגבי הימצאות כלי נשק בבית הספר .מעיו בלוח 2
.א 1.המציג את הנתוני לגבי כלל התלמידי  ,נית לראות שהביטוי השכיח ביותר של אלימות בי
תלמידי בחטיבות הביניי הוא בתחו של אלימות מילולית .פחות מרבע מהתלמידי מדווחי
שלא קיללו אות כלל בחודש האחרו ) 76.2%דיווחו על קללות( ,ומעל  60%מדווחי על לעג,
עלבונות והשפלות שהופנו כלפיה ) .(61.9%תופעות של חר כלפי התלמיד מצד קבוצה של
תלמידי היו הרבה פחות שכיחות –  12.9%מהתלמידי מדווחי על חר שהופנה כלפיה .
בתחו האלימות הפיזית היותר חמורה ,מדווחי  3.4%מהתלמידי שמישהו חת אות
בסכי או במכשיר חד בכוונה לפחות פע אחת בחודש האחרו  4.4% ,מדווחי שמישהו סחט
מה באיומי  4.9% ,מדווחי שאיימו עליה בסכי  6.4% ,מדווחי על כ שקיבלו "מכות
רצח" ,ו –  8.3%מדווחי שנפגעו בקטטה עד כדי כ שנאלצו לקבל טיפול.
הקורבנות לאלימות פיזית פחות קשה שכיחה בהרבה כמחצית מהתלמידי )(46.7%
מדווחי שתלמיד אחר תפס ודח אות בכוונה 34.3% ,מהתלמידי מדווחי שקיבלו אגרו או
בעיטה לפחות פע אחת בחודש האחרו  ,ו  18.0%דיווחו על כ שמישהו פגע בה באב או
בכיסא.
תלמידי בחטיבות הביניי נתוני לאיומי מסוגי שוני  ,שהשכיח ביותר הוא איו
שתלמיד אחר יפגע או ירבי לה  .כ  28%מדווחי על איו כזה בבית הספר ו  12.3%מדווחי
על איומי בדר לבית הספר וממנו .איומי קיצוניי שכיחי הרבה פחות .איו באקדח דווח
על ידי  1.7%מהתלמידי ועל  4.9%מהתלמידי איימו תלמידי אחרי בסכי  .התלמידי חוו
ג איומי עקיפי יותר ,כשראו כלי נשק בבית הספר – כ – 40%מדווחי שראו בבית הספר
תלמיד ע סכי ו  2.9%אמרו שראו אקדח אצל תלמיד אחר לפחות פע אחת בחודש האחרו .
גניבה והשחתת ציוד של תלמידי ג ה התנהגויות אלימות שכיחות בחטיבות הביניי .
כשליש מהתלמידי ) (36.3%מדווחי שגנבו לה דברי אישיי או ציוד לפחות פע אחת .אחד
מכול שישה תלמידי ) (17.5%מדווח שבחודש האחרו פגעו בדברי אישיי שלו בכוונה או
השחיתו אות לפחות פע אחת.
בני לעומת בנות )לוח  .2א(2 .
הבני מדווחי הרבה יותר על קורבנות לאלימות מאשר הבנות .הפערי בדיווח בולטי
במיוחד בכל הקשור לקורבנות להתנהגויות פיזיות אלימות במיוחד 7.5% :מהבני מדווחי
שאיימו עליה בסכי לעומת  1.7%מהבנות 12.3% ,על פציעה בתגרה לעומת  3.0%מהבנות ,ו
 9.3%על קורבנות ל"מכות רצח" בהשוואה ל  3.1%מהבנות .ג על איומי מדווחי הבני
יותר 17.5% :קיבלו איומי בדר לבית הספר או ממנו לעומת  6.0%מהבנות ,ו –  38.9%מהבני
קיבלו איומי בבית הספר בהשוואה ל  14.4%מהבנות .רק באשר לחר שהוטל עליה מדווחות
 12.7%מהבני לעומת  14.2מהבנות.
הבנות מעט יותר מאשר הבני
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השוואה לפי דרגות כיתה )לוח  .2א(3 .
בנתוני קשה לזהות מגמה של הבדלי בגילויי האלימות לפי דרגות כיתה.
מיגזר יהודי לעומת מיגזר לא יהודי )לוח  .2א(4 .
התמונה בכל הקשור להשוואה בי המיגזרי היא מעורבת – יש תחומי שבה שיעור
הדיווח במיגזר הלא יהודי הוא גבוה יותר מהיהודי ובאחרי התמונה היא הפוכה .ברוב
התחומי הפערי אינ גדולי  ,ע זאת יש מספר התנהגויות הראויות להתייחסות מיוחדת.
במיגזר היהודי התופעה של קללות ולעג ועלבונות שכיחה בהרבה ) 81.2%דיווחו על קללות ו
 65.7%על עלבונות ,לעומת  57.9%ו  , 48.2%בהתאמה ,במיגזר הלא יהודי( .לעומתה ,הטלת חר
שכיחה הרבה יותר במיגזר הלא יהודי –  29.0%לעומת  8.4%אצל היהודי  .ככלל ,נית לומר שיש
יותר דיווחי על אלימות פיזית חמורה יותר במיגזר הלא יהודי 6.4% :מדווחי שתלמיד אחר
חת אות בסכי )לעומת  2.6%בקרב היהודי ( 8.2% ,מדווחי שאיימו עליה בסכי לעומת
 3.9%מהתלמידי היהודי  ,ו –  9.3%לעומת  5.6%מהיהודי מדווחי על כ שהיו קורב
ל"מכות רצח".
פיקוח ממלכתי לעומת פיקוח ממלכתי דתי )לוח  .2א(5 .
לגבי רוב הדיווחי הייתה נטייה לדיווח רב יותר על קורבנות בקרב תלמידי חטיבות
הביניי בפיקוח הממלכתי דתי .רוב ההבדלי לא היו גדולי  .ההבדלי הבולטי יותר היו בכל
הקשור ל :סחיטה באיומי ) 6.1%לעומת  3.1%בפיקוח הממלכתי( ,ספיגת "מכות רצח" )7.3%
לעומת  ,(5.0%וקבלת בעיטה או אגרו ) 43.8%לעומת  .(31.6%כמו כ  ,מדווחי התלמידי
בפיקוח הממלכתי דתי על יותר סכסוכי על רקע של ריב בי עדות ) 31.4%לעומת  (22.7%ועל
שכיחות גבוהה יותר של לעג והשפלות ) 71.9%לעומת  .(63.2%תלמידי הפיקוח הממלכתי דתי
דיווחו על פחות מעורבות ע אקדחי –  0.9%דיווחו שאיימו עליה באקדח לעומת  1.9%בפיקוח
הממלכתי ו  1.7%אמרו שראו תלמיד ע אקדח בבית הספר לעומת  3.0%בפיקוח הממלכתי.
לא יהודי לעומת לא יהודי בדואי )לוח  .2א(6 .
ההשוואה בתו המיגזר הלא יהודי בי בדואי לאחרי מראה תמונה מעורבת ומורכבת.
באופ כללי נית לומר שהתלמידי במיגזר הבדואי מדווחי על יותר קורבנות לאלימות פיזית
קשה מאשר התלמידי האחרי במיגזר הלא יהודי .למשל – איו באקדח ) 6.0%לעומת ,(1.7%
ראיית אקדח בבית הספר ) 8.5%לעומת  (3.7%וקורבנות לסחיטה באיומי ) 9.2%לעומת 5.6%
בקרב תלמידי לא בדואי במיגזר הלא יהודי( .בקרב התלמידי הבדואי יש ג יותר דיווח על
סכסוכי על רקע של ריב בי משפחות/חמולות –  24.1%לעומת .17.3%
בקרב התלמידי הבדואי יש במידה ניכרת פחות דיווחי על איומי בבית הספר )26.5%
לעומת  ,(38.4%וג על קללות ) 44.6%לעומת  (58.8%ועל לעג ,עלבונות והשפלות ) 37.2%לעומת
.(48.9%
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השוואה לתשנ"ט )לוח  .2א 10 .לוח  .2א(13 .
ברוב רוב של ההשוואות בי שנת תשנ"ט לשנת תשס"ב אנו מוצאי ירידה ,ולפעמי
ניכרת מאוד ,בדיווחי על קורבנות לאלימות מצד תלמידי אחרי בקרב תלמידי חטיבות
הביניי  .הירידה בולטת בכל הקשור להתנהגויות היותר מסוכנות ,שבה יש ירידה לכדי כמחצית
מהשיעור בשנת תשנ"ט :איו באקדח מ –  3.3%ל –  ,1.7%סחיטה באיומי מ  8.5%ל – ,4.4%
פגיעה בסכי מ –  6.1%ל –  .3.4%יש ירידות ניכרות ג בדיווחי על גניבות )מ –  50.9%ל – 36.3%
( ,איומי בבית הספר )מ  35.2%ל –  ,(27.9%ראיית תלמיד ע סכי בבית הספר )מ –  46.9%ל –

 ,(40.1%ופגיעה באב או במקל מ  24.4%בשנת תשנ"ט ל –  18.0%בשנת תשס"ב .הדיווח היחיד
שעלה בשכיחותו הוא עלייה בדיווח על קבלת בעיטה או אגרו מתלמיד אחר – מ  29.4%ל –

 34.5%בשנת תשס"ב.
בחנו את השינויי בי השני לפי הקבוצות השונות .באופ כללי נית לומר שבקרב הבני
חלו שינויי משמעותיי יותר מאשר בקרב הבנות )לוח  .2א .(11 .תופעה זו בולטת בעיקר
בהתנהגויות הקיצוניות יותר שה ג פחות שכיחות )ייתכ שיש תופעה של "אפקט הרצפה" –

הבנות נמצאות בשכיחות נמוכה מאוד שקשה לרדת ממנה במידה משמעותית( .ראשית ,בקרב
הבני חלה ירידה בדיווח על ראיית תלמיד ע אקדח בבית הספר )מ  7.0%ל –  (3.6%ואצל הבנות
הייתה עלייה קטנה ,מ –  1.4%ל –  .1.9%דוגמאות בולטות נוספות לעוצמה השונה של השינוי:
הבני ירדו בדיווחיה על קורבנות לאיומי אקדח מ –  5.2%ל –  1.9%בתשס"ב ,והבנות ירדו מ –
 1.4%ל –  ,1.3%ודיווחי הבני על פגיעה מסכי ירדו מ  10.3%ל –  4.8%ושל הבנות מ –  2.0ל –

 .1.8%ג הירידה בדיווחי על איומי בדר לבית הספר וממנו היא ניכרת יותר בקרב הבני )מ
 21.1%ל –  ,17.5%לעומת הבנות מ –  6.5%ל – .(6.0%
כאשר משווי את דפוסי השינוי בי השני תשנ"ט לתשס"ב במיגזר היהודי לעומת המיגזר
הלא יהודי מתקבלת תמונה מורכבת ,ומתברר שדפוסי השינוי אינ זהי בי המיגזרי )לוח .2
א .(12 .ראשית ,במיגזר היהודי חלה עלייה בדיווח על קורבנות רק על התנהגות אחת )בעיטה או
אגרו ( ,ובמיגזר הלא יהודי חלו עליות )רוב קטנות מאוד( בששה תחומי  .בשני המיגזרי הייתה
עלייה בדיווחי על פגיעה באגרו או בעיטה; עלייה זו הייתה ניכרת יותר במיגזר הלא יהודי:
עלייה ב  9.7%לעומת רק  3.7%במיגזר היהודי .במיגזר הלא יהודי יש ג עלייה ניכרת בכל
הקשור לאיומי )מ  28.8%ל –  (37.6%ולעג והשפלה )מ –  44.8%ל – .(48.2%
לעומת זאת ,במיגזר הלא יהודי נראות ירידות בולטות יותר בדיווחי על קורבנות
להתנהגויות היותר קשות .בי היתר מדווחי התלמידי במיגזר הלא יהודי על ירידה בולטת
באיומי בסכי )מ –  16.3%ל –  ,8.2%לעומת מ  4.6%ל –  3.9%במיגזר היהודי( ,באיומי
באקדח )מ – 6.3%ל  ,2.0%לעומת ירידה מ  2.4%ל – 1.6%אצל היהודי ( ,ראיית אקדח בבית
הספר )מ –  6.6%ל –  4.0%לעומת ירידה מ  3.4%ל  2.7%אצל היהודי ( ,וסחיטה באיומי
)ירידה מ  12.9%ל –  ,5.8%לעומת ירידה מתונה יותר במיגזר היהודי מ  7.3%ל .(4.0%
בהשוואה בי הפיקוח הממלכתי לממלכתי דתי באשר לשינויי שחלו בי תשנ"ט לתשס"ב
נית לומר באופ כללי ,שבקרב תלמידי הפיקוח הממלכתי חלו שינויי חיוביי יותר מאשר
בפיקוח הממלכתי דתי )לוח  .2א .(13 .בפיקוח הממלכתי לא הייתה א עלייה בדיווח על קורבנות
שעלתה על אחוז אחד ,ובפיקוח הממלכתי דתי היו ארבע עליות כאלה .העליות הבולטות בפיקוח
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הממלכתי דתי היו בשיעורי הדיווח על קבלת בעיטה או אגרו )מ –  31.5%ל –  ,(43.9%תלמיד
תפס ודח )מ –  48.2%ל –  (53.9%וקללות )מ  76.6%ל – .(81.3%
בפיקוח הממלכתי הייתה ירידה ניכרת בדיווחי על חר )מ –  10.6%ל –  (7.7%לעומת
יציבות בפיקוח הממלכתי דתי ,מ –  9.9%בתשנ"ט ל  10.1%בתשס"ב .כמו כ  ,הירידה בדיווחי
על לעג והשפלה הייתה בולטת יותר בפיקוח הממלכתי – מ  71.0%ל – ) 63.2%לעומת עלייה
בממלכתי דתי מ  68.3%ל –  .(71.8%בפיקוח הממלכתי הייתה ג ירידה בולטת יותר באיומי
בבית הספר מאשר בפיקוח הממלכתי דתי :ירידה מ  37.5%ל –  23.2%לעומת ירידה מ  35.3%ל
–  30.4%בפיקוח הממלכתי דתי.
לעומת זאת ,במספר דיווחי על קורבנות חלה ירידה משמעותית יותר בפיקוח הממלכתי
דתי מאשר בפיקוח הממלכתי .הדוגמאות הבולטות ה ירידה בדיווח על ראיית תלמיד ע אקדח
בבית הספר )ירידה מ  4.4%ל –  1.7%לעומת יציבות בפיקוח הממלכתי  3.1%ו  ,( 3.0%וירידה
בדיווח על פציעה בקטטה )מ – 11.9%ל –  7.4%לעומת ירידה מ  9.4%ל –  7.9%בפיקוח
הממלכתי(.

ב .הטרדה מינית
הצגנו בפני התלמידי שורה של שאלות המתייחסות למידה שבה נפלו קורב להתנהגויות
הקשורות להטרדה מינית .שאלות אלו נשאלו באופ נפרד ותחת הכותרת הברורה של הטרדה
מינית .תשובות התלמידי מופיעות בתת קבוצות בלוח  .2ב.1 .
אחד מכל עשרה תלמידי בחטיבות הביניי ) (9.6%מדווח שתלמיד או תלמידה אחרי
ניסו לגעת בה )"לשלוח ידיי "( ללא הסכמת לפחות פע אחת בחודש האחרו  .מעט פחות
תלמידי מדווחי שניסו ל"התחיל את " והעירו לה הערות מיניות ללא הסכמת ) ,(8.4%או
שניסו לנשק אות ג כשלא רצו בכ ) .(6.3%יש ג דיווחי לא מעטי על ניסיו להסיר בגדי
ללא הסכמה ) (6.0%והצצות בשירותי או במלתחות ) .(5.5%הפעלת לח חברתי כדי שהתלמיד
יסכי לדרישות מיניות הייתה נדירה יותר – .2.0%
בני לעומת בנות
שכיחות הדיווחי על הטרדה מינית היא גבוהה יותר בקרב הבני  ,מלבד הדיווח על כ
שניסו ל"התחיל" ע התלמיד והעירו הערות מיניות לא רצויות ) 7.8%אצל הבני ו –  8.9%אצל
הבנות( .דיווחי על הורדה או ניסיו להורדה של חלק מהבגדי היו שכיחי הרבה יותר בקרב
הבני –  9.8%לעומת  1.5%מהבנות .ג הצצה בשירותי היא אופיינית יותר לדיווחי הבני –

 7.2%לעומת  2.9%מהבנות .הדמיו רב יותר בכל הנוגע לניסיו לשלוח ידיי ) 9.9%ו –  9.3%אצל
בני ובנות ,בהתאמה( ,והפצת שמועות בתחו המיני )  6.7%ו  5.5%אצל בני ובנות ,בהתאמה(.
השוואה לפי דרגות כיתה
קשה לראות דפוס שיטתי המבחי בי דרגות הכיתה בכל הנוגע להטרדה מינית.
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מיגזר יהודי לעומת לא יהודי
באופ כללי יש מעט יותר דיווחי על הטרדה מינית במיגזר הלא יהודי .תלמידי יהודי
מדווחי הרבה יותר מתלמידי לא יהודיי על ניסיונות להוריד לה חלקי מהבגדי )6.6%
לעומת  ,(3.8%וה ג מדווחי מעט יותר על ניסיונות של אחרי 'לשלוח ידיי ' ) 10.0%לעומת
 .(8.2%לעומת זאת ,תלמידי במיגזר הלא יהודי מדווחי במידה ניכרת על יותר לחצי
חברתיי ואיומי כדי למלא דרישות מיניות ) 3.9%לעומת  1.5%בקרב תלמידי יהודי ( .ג
ניסיונות 'להתחיל' והשמעת הערות מיניות דווחו יותר על ידי תלמידי לא יהודי – 11.0%
לעומת .7.7%
פיקוח ממלכתי לעומת פיקוח ממלכתי דתי
באופ כללי התלמידי בפיקוח הממלכתי מדווחי על הטרדה מינית יותר מאשר בפיקוח
הממלכתי דתי .תלמידי החינו הממלכתי מדווחי בצורה ניכרת יותר על ניסיונות 'להתחיל'
והשמעת הערות מיניות לא רצויות ) 8.8%לעומת  5.0%בממ"ד( .ג הפצת שמועות הייתה שכיחה
יותר בפיקוח הממלכתי ) 7.1%לעומת  .(5.4%לעומת זאת ,מדווחי בפיקוח הממלכתי דתי יותר
על הצצה בשירותי –  6.5%לעומת  4.6%בממלכתי.
לא יהודי לעומת לא יהודי בדואי
בכל אחת מההתנהגויות הקשורות להטרדה מינית הייתה שכיחות הדיווח גבוהה יותר
בקרב התלמידי הבדואי  .ההבדל הבולט יותר התייחס להפעלת לח חברתי ואיומי שמטרת
להשיג היענות לדרישות בתחו המיני –  8.1%לעומת  3.6%בקרב תלמידי לא יהודי שאינ
בדואי  .התלמידי הבדואי ג מדווחי באופ ניכר יותר על ניסיו להפשיט אות )6.0%
לעומת  ,(3.6%ועל ניסיונות לנשק ללא הסכמת ) 12.0%לעומת .(7.5%
השוואות בי בני לבנות בתו כל אחת מהקבוצות )לוח  .2ב(2 .
הסקר הארצי הקוד  ,מחקרי אחרי וממצאי הסקר הנוכחי מצביעי על כ שדפוסי
ההטרדה המינית שוני בי בני לבנות .אנו שאלנו הא ההבדלי בי בני לבנות זהי
בקבוצות השונות ,או אולי יש הבדלי בפערי בי בני לבנות בקבוצות השונות .בהשוואה בי
המיגזר היהודי למיגזר הלא יהודי התקבלה תמונה ברורה – הפערי בי בני לבנות במיגזר הלא
יהודי ה גדולי בהרבה מאלו שבמיגזר היהודי .בעוד שהבני במיגזר הלא יהודי מדווחי
באופ עקבי למדי על יותר קורבנות להטרדה מינית מאשר הבני במיגזר היהודי ,הרי הבנות
במיגזר הלא יהודי מדווחות בדר כלל על קורבנות קטנה יותר מאשר התלמידות היהודיות.
דוגמאות בולטות 9.2% :מהבני היהודי ו –  11.2%מהבנות דיווחו ש'שלחו אליה ידיי ',
לעומת  12.1%מהבני במיגזר הלא יהודי ,ורק  2.8%מהבנות במיגזר זה;  6.3%מהבני היהודי
דיווחו על כ שהציצו לה בשירותי לעומת  3.2%מהבנות )בער פי שתיי ( .לעומת זאת10.4% ,
מהבני הלא יהודי דיווחו על הצצה בשירותי לעומת  2.1%מהבנות )בער פי חמישה( .רק
בתחו של ניסיונות להפשיט ללא הסכמה הפער בי הבני לבנות במיגזר היהודי הוא גדול יותר
מזה שבמיגזר הלא יהודי ,פער הנובע מהשיעור הגבוה במיוחד של בני יהודי המדווחי על
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התופעה ) 11.0%מהבני היהודי לעומת  1.6%מהבנות ,ו  5.6%מהבני הלא יהודי בהשוואה
ל  1.2%מהבנות(.
בהשוואה של הפערי בי דיווחי הבני לאלו של הבנות בי הפיקוח הממלכתי לפיקוח
הממלכתי דתי נמצאו מספר קט של הבדלי בולטי  .בפיקוח הממלכתי מדווחות הבנות יותר
מהבני על כ ש'שלחו לעבר ידיי ' ללא הסכמה ) 12.5%לעומת  9.0%בקרב הבני ( .מגמה זו
מתהפכת בפיקוח הממלכתי דתי – רק  6.6%מהבנות מדווחות על כ בהשוואה ל  9.7%מהבני .
נית ג לראות שההבדל בי הבני לבנות בתחו של ניסיונות להפשיט מבגדי הוא גדול יותר
בפיקוח הממלכתי –  12.3%מהבני בפיקוח הממלכתי לעומת  1.5%מהבנות ,ורק  8.9%מהבני
בפיקוח הממלכתי דתי לעומת  1.7%מהבנות.
באופ כללי ,בקרב התלמידי הבדואי הפער בי בני לבנות בדיווחי על הטרדה מינית
גדול מזה שבקרב כלל התלמידי במיגזר הלא יהודי שאינ בדואי  .פער זה נובע בדר כלל
משיעורי דיווח גדולי במידה ניכרת של הבני הבדואי בהשוואה לעמיתיה הלא יהודי .
דוגמאות בולטות 10.3% :מהבני הלא יהודי )שאינ בדואי ( מדווחי שניסו לנשק אות
ללא רצונ לעומת  19.5%מהבני הבדואי )הפער בי הבנות הוא קט בהרבה –  3.8%לעומת
 .(3.2%כמו כ  5.4% ,מהבני הלא יהודי מדווחי שניסו להוריד לה בגדי )או הורידו לה (
לעומת  10.2%מהבני הבדואי )שוב ,הפער בי הבנות הוא קט בהרבה –  3.8%לעומת 3.2%
בקרב הבנות הבדואיות( .רק בתחו של ניסיונות נגיעה מיניי הכיוו שונה – הפער בי הבני
הלא יהודי לבדואי הוא קט יחסית ) 12.1%לעומת  13.0%בקרב הבדואי ( בהשוואה לפער
מעט יותר ניכר בי הבנות ) 4.2%בקרב הבנות הבדואיות לעומת  2.7%אצל הבנות הלא יהודיות
באופ כללי(.
השוואה בי תשנ"ט לתשס"ב
בהשוואה בי הממצאי הנוגעי להטרדה מינית בחטיבות הביניי בשנת תשנ"ט ותשס"ב
נראית מגמה ברורה ועקבית של ירידה בדיווחי )לוח  .2ב .(3 .הירידות היותר בולטות היו בכל
הנוגע ל ניסיונות לנשק תלמיד בניגוד לרצונו )מ –  10.1%ל –  ,(6.3%ניסיונות להפשיט תלמיד
בניגוד לרצונו )מ – 9.1%ל  (6.0%וניסיונות לגעת בתלמיד בצורה מינית' ,לשלוח ידיי ' ,בניגוד
לרצונו )מ  12.6%ל  9.6%בתשס"ב( .עוצמת השינויי בקרב הבני והבנות היא דומה למדי )לוח
 .2ב .(4 .ג בהשוואה בי יהודי ללא יהודי נראה שכיוו ועוצמת השינויי בתחו זה דומה
למדי )לוח  .2ב.(5 .
ה בפיקוח הממלכתי וה בפיקוח הממלכתי דתי חלו ירידות בכל התחומי של הטרדה
מינית )לוח  .2ב .(6 .ע זאת ,נראה שהשינויי שחלו בפיקוח הממלכתי דתי בתחו זה ה קצת
יותר בולטי מאלו שבפיקוח הממלכתי דתי .למשל ,בדיווחי על ניסיונות ל'התחיל' מבחינה
מינית תו השמעת הערות מיניות לא רצויות יש ירידה בפיקוח הממלכתי )מ  10.1%ל – (8.8%
וירידה יותר בולטת בפיקוח הממלכתי דתי )מ  9.7%ל  .(5.0%כמו כ  ,בעוד שבפיקוח הממלכתי
הייתה ירידה קלה בדיווחי על הפצת שמועות בנושא המיני )מ  8.1%ל  ,(7.1%הייתה ירידה
גדולה יותר בפיקוח הממלכתי דתי :מ –  10.4%בתשנ"ט ל  5.4%בתשס"ב.
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שיעור לא קט של תלמידי בחטיבות הביניי מדווחי על אלימות כלפיה מצד אנשי
צוות בית הספר .בלוחות  .2ג 1 .עד ג 4 .נציג את התפלגות תשובות התלמידי לגבי אלימות מצד
צוות בית הספר .אחד מכל ארבעה תלמידי ) (26.2%מדווח שמישהו מאנשי צוות בית הספר לעג
לו ,העליב או השפיל אותו בחודש האחרו  .שיעור גבוה אמר שאיש צוות 'קרא לו בשמות לא יפי '
) (18.0%ו –  12.4%אמרו שאיש צוות קילל אות  ,אול רק  6.6%אמרו שאיש צוות העליב את
משפחת  .אלימות פיזית נפוצה מעט פחות ,א היא בהחלט בשיעורי לא מבוטלי – 14.0%
ציינו שצבטו אות  13.6% ,שתפסו ודחפו אות בכוונה 10.3% ,שסטרו לה ו –  8.6%דיווחו על
קבלת בעיטה או אגרו  .שיעור התלמידי שדיווח על הטרדה מינית מצד חברי צוות היה נמו
מחמישה אחוז 4.5% :מהתלמידי ציינו שמישהו מאנשי הצוות העיר לה הערות ע כוונות
מיניות 4.0% ,שמישהו ניסה להתחיל אית בצורה מינית ,ו  3.0%אמרו שאיש צוות 'שלח ידיי '.
בני לעומת בנות
בדר כלל ,שיעור הדיווח של בני על אלימות צוות בית הספר כלפיה הוא באופ
משמעותי גדול מזה של הבנות )לוח  .2ג .(2 .התחו היחיד שבו הפער בי שני המיני הוא קט
מאוד הוא לעג ,עלבו והשפלה :נמצאו  26.4%מהבני שדיווחו על התנהגות כזו מצד צוות בית
הספר לעומת  25.2%מהבנות .פערי קטני נמצא בתחו המיני שבו הבני מדווחי על מעט
יותר הטרדות מיניות מהבנות –  4.4%מהבני מצייני שניסו להתחיל את לעומת 3.3%
מהבנות ,ו –  3.5%מהבני דיווחו ששלחו אליה ידיי בהשוואה ל  2.3%מהבנות .ההבדלי
הבולטי נגעו לקבלת בעיטה או אגרו ) 13.1%בקרב הבני לעומת  2.9%בקרב הבנות( ,קבלת
סטירה ) 15.5%לעומת  3.6%מהבנות( ודחיפה ) 19.1%לעומת  6.1%מהבנות(.
השוואה לפי דרגות כיתה
קשה להבחי במגמה ברורה של אלימות צוות כשמדובר בהשוואה בי הכיתות )לוח  .2ג.(2 .
בכל התחומי הפערי בי הכיתות אינ גדולי .
מיגזר יהודי לעומת מיגזר לא יהודי
בכל הדיווחי על אלימות צוות היה שיעור הדיווח במיגזר הלא יהודי גבוה במידה ניכרת
מאלו שבמיגזר היהודי; הפער הגיע עד לכדי פי שבעה )לוח  .2ג .(2 .ההבדלי הבולטי ה באשר
לקבלת סטירה מאיש צוות ) 31.2%לעומת  4.5%במיגזר היהודי( ,וקבלת אגרו או בעיטה )25.6%
לעומת  .(3.9%דיווחי התלמידי בחטיבות הביניי במיגזר הלא יהודי לגבי אלימות פיזית של
צוות בית הספר כלפיה גבוהי בדר כלל פי שלושה וארבעה מאשר אלה של התלמידי במיגזר
יהודי .כשלושי אחוז מתלמידי המיגזר הלא יהודי מדווחי על כ שאיש צוות נת לה סטירה )
 (31.2%או צבט אות ) (29.2%לעומת  9.9%מהתלמידי היהודי המדווחי שצבטו אות ו
 4.5%שנתנו לה סטירה .כמו כ  ,כרבע ) (25.6%מהתלמידי במיגזר הלא יהודי בחטיבות
הביניי מדווחי שאיש צוות נת לה בעיטה או אגרו  ,לעומת פחות מארבעה אחוז )(3.9%
בקרב התלמידי היהודי .
יש פער בולט בי הדיווחי על הטרדות מיניות מצד הצוות במיגזר הלא יהודי לעומת
היהודי .וכ  ,בעוד ש  2.9%מהתלמידי היהודי דיווחו על הערות מיניות מצד הצוות היה שיעור
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הדיווח אצל תלמידי לא יהודי  ,10.1%ועל 'ניסיו להתחיל' באופ מיני דיווחו 8.8%
מהתלמידי הלא יהודי לעומת  2.7%מהתלמידי היהודי  .הפערי בשיעורי הדיווח על נגיעה
או ניסיו לנגיעה מינית היו קטני יותר  2.8%במיגזר היהודי ו  3.7%במיגזר הלא יהודי.
פיקוח ממלכתי לעומת פיקוח ממלכתי דתי
יש הבדלי בי דיווחי התלמידי בפיקוח הממלכתי )יהודי( לבי הממלכתי דתי )לוח  .2ג.
 .(2בפיקוח הממלכתי דתי יש יותר דיווחי על פגיעות פיזיות בתלמידי  .למשל ,בפיקוח
הממלכתי דתי דיווחו  14.2%שצבטו אות ו  6.0%שסטרו לה  ,לעומת  8.1%ו 3.9%
מהתלמידי בפיקוח הממלכתי .בפיקוח הממלכתי היו מעט יותר דיווחי על הטרדה מינית מצד
הצוות –  2.9%דיווחו שניסו להתחיל את בצורה מינית )לעומת  (2.1%ו  3.1%שהעירו לה
הערות מיניות )בהשוואה ל  2.6%בפיקוח הממלכתי דתי(.
לא יהודי לעומת לא יהודי בדואי
בהשוואה בי התלמידי הלא יהודי לבי הבדואי נמצא שהתלמידי הלא יהודי
מדווחי על יותר אלימות פיזית וקללות ופחות הטרדה מינית מצד אנשי צוות )לוח  .2ג .(2 .בעוד
ש –  31.7%מהתלמידי הלא יהודי )שאינ בדואי ( מדווחי על קבלת סטירה ממורה ,היה
השיעור בקרב התלמידי הבדואי  25.7% ,23.3%דיווחו על קללות לעומת  19.2%בקרב
הבדואי  ,ו –  24.3%מדווחי על דחיפה לעומת  19.2%מהתלמידי הבדואי  .לעומת זאת9.0% ,
מהתלמידי הבדואי מדווחי שאיש צוות 'שלח ידיי ' ,לעומת  3.4%מהתלמידי הלא יהודי
האחרי  ,ו –  12.2%מהבדואי מדווחי שאיש צוות ניסה להתחיל את מינית ,לעומת 8.6%
מתלמידי לא יהודי אחרי .

השוואה בי תשנ"ט לתשס"ב
בשנת תשס"ב מדווחי התלמידי על עלייה מסויימת בפגיעות פיזיות מצד הצוות ועל
ירידה בפגיעות המיניות )לוח  .2ג .(4 .יש עלייה מ  10.9% -ל  13.6% -בדיווחי על תפיסות
ודחיפות בכוונה ,ועלייה ניכרת בדיווח על אגרו ובעיטה  -מ  4.8% -ל  .8.6% -יש ירידה
מסויימת בדיווחי )הנדירי יחסית( על הטרדה מינית  -שיעור הניסיונות לנגיעות מיניות ירד
באחוז  -מ  4.0% -ל  ,3.0% -ושיעור הניסיונות להתחיל בצורה מינית ירד מ  4.4% -ל .4.0% -
לפי לוח  .2ג ,5 .אצל הבני חלה עלייה ניכרת למדי בדיווחי על פגיעה באגרו או בעיטה
)מ  8.2% -ל  (13.1% -ועלייה קטנה בתפיסות ודחיפות )מ  17.1%ל  .(19.1% -הירידות היותר
בולטות היו בניסיונות להתחיל מינית ע הבני )מ  6.9% -ל  ,( 4.4% -בניסיונות לגעת בצורה
מינית )מ  5.6% -ל  ,(3.5% -ובקללות מצד אנשי הצוות )מ  18.7%ל  .(16.2% -ג אצל הבנות
חלו עליות בדיווחי על פגיעה באגרו או בעיטה )מ  1.5% -ל  (2.9% -ותפיסות ודחיפות )מ -
 4.9%ל .(6.1% -
כאשר משווי בי המיגזר הלא יהודי למיגזר היהודי נראה שבקרב התלמידי היהודי
חלו ירידות בשיעור הדיווחי על אלימות צוות יותר מאשר בקרב התלמידי הלא יהודיי מתו
שבע ההתנהגויות בתחו זה חלה ירידה בשכיחות של אלימות צוות בחמש התנהגויות בקרב
היהודי ורק בשתי התנהגויות במיגזר הלא יהודי )לוח  .2ג .(6 .בשני המיגזרי הייתה עלייה
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ניכרת בדיווחי על אגרו ובעיטה )מ  2.6% -ל  3.9% -אצל היהודי ומ  12.5% -ל 25.6% -
בקרב התלמידי הלא יהודי ( .יש ג עלייה ניכרת בדחיפות של אנשי צוות בשני המגזרי ) מ -
 9.4%ל  10.8% -במיגזר היהודי ומ  16.2%ל  24.0% -במיגזר הלא יהודי( .במיגזר הלא יהודי
הייתה ירידה ניכרת בדיווח על איש צוות שניסה להתחיל ע התלמיד )מ  6.7%-ל .(3.7% -
בהשוואה בי הפיקוח הממלכתי לפיקוח הממלכתי דתי בי השני תשנ"ט ותשס"ב נראה
שיש נטייה ברורה לירידה בולטת יותר באלימות צוות בקרב התלמידי מהממלכתי דתי בכל
אחת מההתנהגויות שנבדקו )לוח  .2ג .(7 .הדוגמה הבולטת היא תחו ההערות המיניות – בעוד
שבשנת תשנ"ט דיווחו התלמידי בפיקוח הממלכתי דתי יותר על תופעה זו ) 4.2%לעומת (3.7%
המגמה הפוכה בשנת תשס"ב –  3.1%בממלכתי ו –  2.6%בממלכתי דתי.

ד .הטרדה ,הצקה או בריונות )(Bullying
בסקר שנער בשנת תשס"ב הצגנו בפני התלמידי שאלות על קורבנות לבריונות ,הטרדה
והצקה מצד תלמידי אחרי  .השאלה הוצגה בדר הדומה למחקרי אחרי על  ,Bullyingכולל
בסקרי שנערכו בישראל על ידי הראל ועמיתיו )הראל ,קני ורהב ;1997 ,הראל ,אלנבוג
פרנקובי  ,מולכו ,אבו עסבה וג'ק חביב .(2002 ,אנו בחנו את הסוגייה משתי זוויות – מה הייתה
השכיחות שבה היה התלמיד קורב להתנהגויות אלו וג עד כמה הוא עצמו הטריד אחרי  ,הציק
לה והתנהג אליה בבריונות במהל שנת הלימודי כולה.
לוח  .2ד 1 .מציג את הדיווחי על קורבנות .בס הכל דיווחו  56.3%שלא היו קורב
להתנהגויות אלו כלל בשנת הלימודי  26.2% ,אמרו שהיו קורב פע אחת או פעמיי 10.9% ,
אמרו 'מדי פע ' 2.5% ,אמרו בער פע בשבוע ,ו  4.2%אמרו שהיו קורב לבריונות ,הצקה
והטרדה מספר פעמי בשבוע.
בנות מדווחות על פחות קורבנות מאשר בני  .בקרב הבנות  68.3%אמרו שלא היו קורב
א פע  ,לעומת  46.2%בקרב הבני  29.7% ,אמרו פע או פעמיי )לעומת  21.9%מהבני ( ו
 9.7%אמרו שהיו קורבנות לעתי יותר תכופות )לעומת  24.1%מהבני ( .בהשוואה לפי דרגות
כיתה נית לראות נטייה מסויימת לירידה בקורבנות ע העלייה בגיל –  19.4%מתלמידי כיתות ז'
מדווחי על קורבנות יותר מפע פעמיי  ,לעומת  17.9%מתלמידי כיתה ח' ו  15.1%מתלמידי
כיתות ט'.
בקרב תלמידי לא יהודי יש מספר רב יותר של תלמידי שלא היו קורב להתנהגויות
אלו א לא פע אחת ) 60.5%לעומת  55.1%בקרב התלמידי היהודי ( .ע זאת ,שיעור
התלמידי המדווחי על שכיחות גבוהה יותר של קורבנות הוא גבוה יותר בקרב התלמידי הלא
יהודי –  22.9%מדווחי על קורבנות יותר מפע פעמיי לעומת  16.1%בקרב התלמידי
היהודי  .תלמידי בתי הספר הממלכתיי מדווחי על פחות קורבנות מאשר תלמידי הממלכתי
דתי –  57.1%מתוכ לא היו קורבנות א פע )לעומת  50.3%מתלמידי הממלכתי דתי( ,ו 14.1%
דיווחו על קורבנות של יותר מפע פעמיי בשנת הלימודי בהשוואה ל –  21.1%מתלמידי
הממלכתי דתי .הדימיו בי התלמידי בפיקוח הלא יהודי לבי קבוצת התלמידי הבדואי
בתוכה היה גבוה ,וההבדלי קטני מאוד.
במקביל לשאלה על קורבנות להתנהגויות  bullyingהצגנו שאלה על הפעלת התנהגויות
כאלו כלפי אחרי )לוח  .2ד .(3 .בס הכל דיווחו  63.2%שלא הפעילו התנהגויות אלו כלל בשנת
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הלימודי  24.1% ,אמרו שעשו זאת פע אחת או פעמיי  7.4% ,אמרו 'מדי פע ' 1.6% ,אמרו
בער פע בשבוע ,ו  3.8%אמרו שהפעילו בריונות ,הצקה והטרדה מספר פעמי בשבוע.
בנות מדווחות על הפעלת בריונות פחות מאשר בני  .בקרב הבנות  82.0%אמרו שלא עשו
זאת א פע  ,לעומת  48.7%בקרב הבני  13.0% ,אמרו פע או פעמיי )לעומת  32.9%מהבני (
ורק  5.0%אמרו שהפעילו התנהגויות כאלו לעתי יותר תכופות )לעומת  18.4%מהבני ( .אי
דפוס ברור של הבדלי בי דרגות הכיתה.
בקרב תלמידי לא יהודי יש מספר רב יותר של תלמידי שאמרו שלא הפעילו בריונות
א לא פע אחת ) 70.2%לעומת  61.3%בקרב התלמידי היהודי ( .יש דמיו ניכר בשיעור
התלמידי המדווחי על הפעלת בריונות ברמה של עד פע

פעמיי בלבד בשנה האחרונה –

 87.7%מהתלמידי היהודי ו  85.7%מהתלמידי הלא יהודי  .ההבדלי בי תלמידי החינו
הממלכתי לאלו בממלכתי דתי אינ גדולי –  56.1%מהתלמידי בממלכתי דתי מצייני שא
פע לא הפעילו הטרדה ,הצקה ובריונות לעומת  63.4%בממלכתי ,ו –  14.2%מהממלכתי דתי
מדווחי על יותר מפע פעמיי לעומת שיעור דומה בממלכתי –  .11.6%הדימיו בי התלמידי
בפיקוח הלא יהודי לבי קבוצת התלמידי הבדואי בתוכה היה גבוה א יותר ,וההבדלי
קטני מאוד.

ה .דיווח על אלימות שהתלמיד עצמו ביצע כלפי אחרי
נוס לשאלה על בריונות ,הטרדה והצקה שהתלמיד הפעיל כלפי אחרי  ,הצגנו שורה של
שאלות באשר למעורבות התלמיד בהפעלת התנהגות אלימה .לפי לוח  .2ה ,1 .ההתנהגות השכיחה
ביותר המדווחת על ידי התלמידי היא קללות ועלבונות שהפנו כלפי תלמידי אחרי – .56.2%
ג הכאת ילדי אחרי )"הרבצת מכות"( ואיומי במכות שכיחי בדיווחי התלמידי – 26.0%
ו  .23.8%הדיווחי הפחות שכיחי היו קשורי לאלימות שהופנתה כלפי מורי –  13.1%קיללו
מורה לפחות פע אחת 3.1% ,איימו על מורי ו  2.3%דיווחו שנתנו מכה או נשיכה למורה ,או
זרקו עליו כסא .יש לציי ש  14.1%מהתלמידי דיווחו ששלחו אות לפחות פע אחת למנהל
עקב מעורבות באלימות ו –  7.6%אמרו שהזמינו את הוריה עקב מעורבות שלה בקטטה.
בני לעומת בנות )לוח  .2ה(2 .
יש הבדלי בולטי מאוד בי דיווחי הבני לדיווחי הבנות בכל הקשור להפעלת אלימות
כלפי אחרי  .ההבדלי הבולטי ה בכל הקשור להפנייה למנהל עקב מעורבות באלימות
והזמנת ההורי  2.9% :מהבנות נשלחו למנהל לעומת  22.3%מהבני  ,הורי  1.7%מהבנות הוזמנו
לבית הספר עקב מעורבות באלימות לעומת  11.8%מהבני  .הבנות ג מדווחות על שיעור נמו
ביותר של הערות מיניות שהפנו לתלמידי אחרי ) (1.1%לעומת הבני –  .8.2%ההבדלי
הקטני ביותר ביחס שבי דיווחי הבני והבנות קשורי להתנהגויות מילוליות –  63.6%מהבני
מדווחי על עלבונות וקללות שהפנו כלפי תלמיד אחר בהשוואה ל  45.7%מהבנות ,ו – 15.6%
מהבני מדווחי שה קיללו או העליבו מורה לעומת  9.4%מהבנות.
השוואה לפי דרגות כיתה )לוח  .2ה(3 .
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בסקירה של דיווחי התלמידי לפי דרגות כיתה התמונה היא מעורבת וקשה למצוא בה
עקביות .נית לומר ע זאת ,שיש נטייה לדיווח רב יותר על הפעלת אלימות בקרב התלמידי
בכיתות הגבוהות יותר ,בעיקר כלפי המורי  .למשל 17.1% ,מתלמידי כיתות ט' מדווחי על כ
שקיללו או העליבו מורה ,לעומת  12.3%מתלמידי כיתות ח' ו  10.4%מתלמידי ז' .כמו כ 3.5% ,
מתלמידי כיתות ט' מדווחי שנתנו נשיכה או מכה למורה לעומת  1.9%מתלמידי כיתות ח' ו
 1.6%מתלמידי כיתות ז' .דפוס דומה נראה ג בכל הקשור לאיומי על מורי )ירידה מ 4.3%
בכיתה ט' ל –  2.4%בכיתה ז'(.
מיגזר יהודי לעומת לא יהודי )לוח  .2ה(4 .
יש הבדל ברור בדיווח של התלמידי משני המיגזרי בכל הקשור להתנהגויות אלימות
שלה  .התלמידי היהודי מדווחי על הרבה יותר קללות ועלבונות שה מפני כלפי תלמידי
אחרי מאשר התלמידי הלא יהודי – רק  36.1%אמרו שלא עשו זאת כלל ,לעומת כמעט שיעור
כפול בקרב התלמידי הלא יהודי –  .71.6%התלמידי הלא יהודי מדווחי על הרבה יותר
אלימות כלפי מורי  7.8% :אמרו שאיימו על מורה לעומת  1.8%בקרב התלמידי היהודי  ,ו –

 4.4%נתנו מכה או נשיכה או זרקו אב /כיסא על מורה לעומת  1.7%בי התלמידי היהודי  .כמו
כ  ,שיעור רב יותר מהתלמידי הלא יהודי מדווחי על זריקת אב או כסא על תלמיד אחר )
 15.3%לעומת .(6.6%
פיקוח ממלכתי לעומת פיקוח ממלכתי דתי )לוח  .2ה(5 .
יש הבדלי לא גדולי בי דיווחי התלמידי בממלכתי והממלכתי דתי .ההבדלי היותר
בולטי ה דיווחי רבי יותר בפיקוח הממלכתי דתי על אלימות פיזית שהפנו התלמידי כלפי
אחרי  .כעשרה אחוז ) (9.6%מתלמידי הממלכתי דתי לעומת  5.4%מהממלכתי מדווחי שזרקו
אב או כיסא על ילד אחר ,ושליש ) (33.1%מדווחי שהרביצו מכות לתלמיד אחר לעומת 21.2%
בפיקוח הממלכתי.
לא יהודי לעומת לא יהודי בדואי )לוח  .2ה(6 .
בחלק ניכר מההתנהגויות שדווחו על ידי התלמידי במיגזר הלא יהודי ,השכיחות הגבוהה
יותר הייתה בקרב התלמידי הבדואי  .פער זה בולט בדיווח על מת מכה ,נשיכה או זריקת כסא
על מורה ) 12.3%לעומת  ,(3.9%ועל איומי כלפי מורה ) 13.1%לעומת  7.4%בקרב התלמידי
האחרי הלא יהודי ( .יש לציי ג את השכיחות הגבוהה יחסית של דיווחי על הערות מיניות
שהופנו לתלמידי אחרי  12.5% -לעומת .6.6%
במספר התנהגויות יש שכיחות נמוכה יותר של התנהגויות אלימות בקרב התלמידי
הבדואי  .ההתנהגויות הבולטות ה  -איומי על תלמידי אחרי ) 20.7%לעומת  ,(28.5%מת
מכות לתלמיד אחר ) 22.7%לעומת  ,(31.3%ועלבונות וקללות כלפי תלמידי אחרי )20.1%
בקרב התלמידי הבדואי לעומת  29.0%מהתלמידי הלא יהודי האחרי (.
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ו .הבאת כלי נשק לבית הספר
אחד מכל עשרי תלמידי ) (4.9%בחטיבות הביניי אמר שבמהל החודש האחרו הוא
הביא לבית הספר כלי נשק כלשהו למטרות של הגנה או התקפה .התלמידי נשאלו באופ ספציפי
לגבי סוגי הנשק השוני שהביאו לבית הספר .התפלגות התשובות שלה מוצגת בלוח  .2ו .1 .נית
לראות כי הנשק השכיח הוא נשק קר  4.6%ועל הבאת נשק ח דיווחו  .1.5%הבני מביאי
לבית הספר יותר אקדחי ) 2.3%לעומת  0.4%בקרב הבנות( ויותר סכיני ) 6.6%לעומת .(1.6%
בהשוואה בי הכיתות ישנה מגמה מעורבת ולא עקבית בדיווח התלמידי על הבאת כלי נשק
לביה"ס.
התלמידי במיגזר הלא יהודי מדווחי על מעט יותר מהתלמידי במיגזר היהודי על
הבאת נשק ח ) 1.7%לעומת  (1.4%ועל הבאת סכיני ) 5.7%לעומת  4.3%במיגזר היהודי(.
תלמידי הממלכתי מדווחי על הבאת יותר נשק ח מאשר תלמידי הממלכתי דתי ) 1.7%לעומת
 (0.8%ועל שכיחות נמוכה יותר של הבאת סכיני –  4.7%לעומת  .(4.2%השכיחות של הבאת נשק
בקרב התלמידי הבדואיי היא גבוהה בהרבה מזו שבקרב התלמידי הלא יהודי האחרי –

 4.4%לעומת  ,1.5%שכיחות הבאת סכיני היא מעט נמוכה יותר –  5.2%לעומת .5.7%
ערכנו השוואה בי שנת תשנ"ט לתשס"ב בכל הקשור לדיווחי על הבאת נשק ח וקר
לבית הספר )לוח  .2ו .(2 .נית לראות שיש ירידה עקבית בקבוצות השונות בהבאת נשק לבית
הספר )מלבד עליה קטנה בפיקוח הממלכתי בהבאת סכי – מ  3.9%ל –  .(4.2%הירידה הבולטת
הייתה בדיווחי על הבאת נשק ח לבית הספר שדווחה במיגזר הלא יהודי – מ  5.0%ל – 1.7%
בתשס"ב .ג בהבאת נשק קר הייתה ירידה בולטת במיגזר הלא יהודי )מ –  8.7%ל  ,(5.7%וג
בפיקוח הממלכתי דתי מ  7.6%ל – .4.7%

ז .היעדרות מלימודי בגלל פחד מאלימות
שיעור התלמידי בחטיבות הביניי שנעדרו בחודש שקד לעריכת הסקר לפחות יו אחד
מבית הספר כי פחדו שמישהו יפגע בה בבית הספר או בדר אליו הוא  .3.6%לוח  .2ז 1 .מציג
את התפלגות התשובות לשאלה זו בקבוצות השונות .שיעור הדיווח אצל הבני גבוה מזה זה של
הבנות ) 4.4%בקרב הבני לעומת  2.9%בקרב הבנות( .יש ירידה הדרגתית בשיעור ההיעדרויות
ע העלייה בגיל :מ  4.8%בכיתה ז' ל –  2.6%בכיתה ט' .לא היו הבדלי בי המיגזר היהודי ללא
יהודי ,ובתו בתי הספר היהודי לא היו הבדלי ניכרי בי תלמידי בפיקוח הממלכתי לאלו
בפיקוח הממלכתי דתי .אול  ,במיגזר הלא יהודי היה הבדל ניכר בי התלמידי הבדואי
לאחרי – שיעור התלמידי הבדואי שדיווחו שלא היו בבית ספר לפחות פע אחת עקב פגיעה
מצד תלמיד אחר היה קרוב לפי שלושה מזה שבקרב שאר התלמידי במיגזר הלא יהודי – 9.1%
לעומת  .3.3%בדיקה נוספת )לוח  .2ז (2 .מעלה שבעוד ששיעור ההיעדרות של בנות בדואיות דומה
לזה של בנות יהודיות ) (3.4%היה השיעור בקרב הבני הבדואי גבוה במידה ניכרת מכל שאר
הקבוצות ) 14.0%לעומת  4.9%בכלל המיגזר הלא יהודי(.
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השוואה בי תשנ"ט לתשס"ב )לוח  .1ז.(3 .
בקרב כלל התלמידי יש ירידה ברורה בדיווח על היעדרות מבית הספר עקב פחד מ – 6.5%
ל –  .3.6%הירידה בולטת במיוחד במיגזר הלא יהודי שבו הירידה הגדולה הייתה מ  9.5%ל –

.3.7%

ח .הערכת החומרה של בעיית האלימות בבית הספר
התלמידי נשאלו לגבי הערכת עד כמה בעיית האלימות בבית הספר שלה היא גדולה על
גבי סול ב  5דרגות ) =1לא בעיה  =2בעיה קטנה  =3בעיה בינונית  =4בעיה גדולה  =5בעיה
גדולה מאוד( .לוח  .2ח 1 .מציג את התפלגות התשובות עבור כל התלמידי  .רבע מהתלמידי
חושבי שזוהי בעיה גדולה או גדולה מאוד ועוד  29.1%חושבי שהבעייה היא בינונית .בממוצע,
חושבי תלמידי חטיבות הביניי שהאלימות בבית הספר שלה היא בעיה קטנה עד בינונית
בהיקפה )ממוצע = ,2.70ס"ת .(1.29
יש הבדלי ניכרי בי הקבוצות שנבדקו במחקר זה .הבנות מעריכות את הבעייה כקטנה
יותר – בעוד ש  26.4%מהבנות חושבות שאי בעייה או הבעייה קטנה מאוד ,חשבו כ רק 19.1%
מהבני  ,ובעוד ש  16.4%מהבני חושבי שהבעייה גדולה מאוד ,חשבו כ  10.2%מהבנות
)ממוצע הבני  2.84והבנות  .(2.56יש נטייה מסויימת להערכת הבעייה קטנה יותר על ידי
תלמידי בכיתות הגבוהות יותר ,ובעיקר על ידי תלמידי כיתות ט' )הממוצע שלה היה 2.63
לעומת  2.73ו  2.75בכיתות ח' וז' ,בהתאמה( .בדיקה נוספת שערכנו מעלה שירידה זו בהערכות
היא עקבית ובולטת יותר בקרב הבני  :ירידה מ –  ,2.92ל –  ,2.89ול  2.69בכיתה ט'.
יש הבדלי בולטי בהערכות של התלמידי הלא יהודי לעומת היהודי )לוח  .2ח.(2 .
שיעור התלמידי במיגזר הלא יהודי החושבי שבבית ספר יש בעייה גדולה מאוד הוא 28.6%
לעומת רק  9.1%בקרב התלמידי היהודי )ממוצע  3.13לעומת  2.59אצל היהודי ( .הפערי בי
יהודי ללא יהודי ה גדולי בהרבה בקרב הבני בהשוואה לפערי בי הבנות –  2.69בקרב
הבני היהודי לעומת  3.35בקרב הבני הלא יהודי ו –  2.49לעומת  2.83בקרב הבנות הלא
יהודיות .בקרב התלמידי היהודי יש נטייה ברורה אצל תלמידי חטיבות הביניי בפיקוח
הממלכתי דתי לראות את הבעייה כקטנה יותר 32.3% :מה חושבי שבבית הספר שלה
הבעייה קטנה או לא קיימת בהשוואה ל –  17.9%בקרב התלמידי בחינו הממלכתי היהודי
)הממוצע  2.37לעומת  2.68בפיקוח הממלכתי( .בבדיקה נוספת שערכנו )וממצאיה אינ מופיעי
בטבלה( ראינו שהפער נובע במידה רבה מההערכות נמוכות במיוחד של בנות בפיקוח הממלכתי
דתי שבבתי הספר שלה חומרת בעיית האלימות היא נמוכה במיוחד 32.5% :חושבות שאי בעייה
או שהבעייה קטנה מאוד ,ועוד  23.8%חושבות שהבעייה קטנה )ממוצע של .(1.79
במיגזר הלא יהודי נוטי התלמידי הבדואי לראות את הבעייה כקטנה יותר – 32.7%
מה מצייני שהבעייה קטנה או לא קיימת לעומת רק  20.0%בשאר תלמידי המיגזר הלא יהודי
)ממוצעי של  2.82ו  ,3.15בהתאמה( .יש לציי שיש דמיו בי הערכות הבנות הבדואיות
להערכות של הבנות האחרות במיגזר הלא יהודי ) 2.77בהשוואה ל  ,(2.84א ההערכות של הבני
הבדואי נמוכות במידה ניכרת מאלו של התלמידי הלא יהודי האחרי ) 2.93לעומת .(3.37
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השוואה בי תשנ"ט לתשס"ב )לוח  .2ח(3 .
בקרב כלל התלמידי בחטיבות הביניי יש ירידה ברורה בהערכת חומרת בעיית האלימות
מאז הסקר שנער בשנת תשנ"ט .ירידה זו התרחשה בעיקר בקרב הבנות )מממוצע של  2.81בשנת
תשנ"ט ל –  2.56בשנת תשס"ב( ובפיקוח הממלכתי )מ –  3.14ל  .(2.68לעומת זאת ,יש עלייה קלה
מאוד בהערכת חומרת הבעיה בפיקוח הממלכתי דתי )מ –  2.23ל –  (2.37ובמיגזר הלא יהודי )מ –

 2.93ל – .(3.13

ט .הערכת התלמידי את רמת האלימות בבית הספר בהשוואה לשנה הקודמת
בסקר ביקשנו מהתלמידי להערי את השינויי ברמת האלימות בבית הספר בהשוואה
לשנה הקודמת  -הא חלה עלייה ,ירידה ,או שהמצב יציב .השתמשנו בסול  = 1 -בשנה
הנוכחית יש הרבה יותר אלימות = 2 ,יש יותר אלימות = 3 ,רמת האלימות דומה לזאת בשנה
שעברה = 4 ,יש פחות אלימות השנה ,ו  = 5 -יש הרבה פחות אלימות בשנה הנוכחית.
מלוח  .2ט 1 .נית ללמוד שבאופ כללי יש נטייה ברורה המצביעה על כ שיש יותר
תלמידי המזהי הפחתה ברמת אלימות מאשר תלמידי המעריכי שחלה עלייה ברמת
האלימות מאז השנה הקודמת 39.8% :חשבו שרמת האלימות נמוכה יותר לעומת רק 27.3%
שחשבו שהאלימות גדולה יותר בשנה הנוכחית .בהשוואות השונות שערכנו נראה שההערכה
חיובית זו בולטת יותר אצל הבנות מאשר אצל הבני ) 42.7%זיהו ירידה בחומרת האלימות
לעומת  38.7%מהבני ( .בהשוואה בי יהודי ללא יהודי מתברר שהשונות במיגזר הלא יהודי
גדולה יותר  -יש ש ג יותר תלמידי שחושבי שהאלימות השנה גבוהה בהרבה מהשנה
הקודמת ) 21.6%לעומת  8.7%במיגזר היהודי( וג יותר תלמידי המאמיני שהאלימות פחתה
בהרבה ) 19.0%לעומת  .(13.1%בפיקוח הממלכתי דתי יש קבוצה גדולה יחסית של תלמידי
החשי שחלה ירידה גדולה באלימות בבית ספר  23.8% -לעומת רק  9.0%בפיקוח הממלכתי.
ג בקרב התלמידי הבדואי יש קבוצה גדולה יחסית החושבת שבבית ספרה חלה הפחתה
רצינית באלימות ) 29.2%לעומת  18.3%מהתלמידי הלא יהודי האחרי (.

י .הערכת הטיפול של המנהל והמחנ באלימות
שאלנו את התלמידי אי ה מעריכי את הטיפול של המנהל והמחנ ע נושא
האלימות .התשובות היו על הסול  = 1 :בצורה טובה מאוד;  = 2בצורה טובה;  = 3בצורה לא
טובה;  = 4בצורה מאוד לא טובה .לוח  .2י 1 .מציג את התפלגות התשובות של הקבוצות השונות
המתייחסות לתפקוד המנהל .באופ כללי ,רוב התלמידי מעריכי את תפקוד המנהל בצורה
טובה  32.6% -מעריכי שהמנהל מטפל בנושא בצורה טובה מאוד ועוד  40.2%אומרי שהוא
מטפל בצורה טובה .רק  11.7%מהתלמידי אומרי שלדעת המנהל מטפל בנושא האלימות
בצורה מאוד לא טובה.
ההערכות של הבני ה פחות חיוביות משל הבנות  31.0% -חושבי שהמנהל מתפקד
בצורה לא טובה לעומת רק  21.3%מהבנות .בהשוואה בי היהודי ללא יהודי מתברר שבקרב
התלמידי הלא יהודי התגובות ה קיצוניות יותר משל היהודי  -יותר תלמידי אומרי
שהמנהל מתפקד בצורה טובה מאוד ) 43.2%לעומת  29.7%בקרב היהודי ( ,ויותר תלמידי
אומרי שהמנהל מתפקד בצורה מאוד לא טובה ) 17.9%לעומת  .(10.0%ג בקרב הממלכתי דתי
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יש יותר תלמידי שההערכות שלה ה חיוביות במיוחד ) 42.5%לעומת  24.6%בממלכתי( .לא
נמצאו הבדלי בולטי בי הבדואי לאחרי .
לוח  .2י 2 .מציג את ההערכות באשר לתפקוד המחנ  .באופ כללי ההערכות אלו ה
חיוביות יותר מאלו באשר למנהל .שלושה מתו ארבעה תלמידי מעריכי את תפקוד המחנ
באופ חיובי ) .(77.8%יש נטייה ברורה של ירידה בהערכת התפקוד של המחנ ע העלייה בגיל -
בכיתה ז'  17.6%מעריכי את התפקוד כלא טוב 23.5% ,בכיתה ח' ו  26.0%מתלמידי כיתה ט'.
ההערכות של התלמידי הבדואי ה השליליות ביותר  30.2% -חושבי שתפקוד המחנ אינו
טוב.

יא .אקלי בית הספר  -תחושת חוסר בטחו בבית הספר
הצגנו בפני התלמידי שאלות על אקלי בית הספר במספר תחומי הרלבנטי למחקר על
האלימות .הסול היה = 1 :מאוד לא מסכי ע ההיגד;  = 2לא מסכי ;  = 3מסכי ; ו = 4
מסכי מאוד .שאלנו על תחושות חוסר הבטחו של התלמיד .באופ כללי נית לראות בלוח  .2יא.
 1שכאחד מתו עשרה תלמידי מסכי ע ההיגדי המצביעי על תחושת חוסר בטחו בבית
הספר ,ושהוא מגדיר את בית הספר כמקו מסוכ עבורו ) .(10.5%החשש הוא מתלמידי אחרי
שיפגעו בתלמיד ויתנו לו מכות ) 11.6%מסכימי ע ההיגד( ,שתלמידי אחרי יאיימו ויציקו )
 (11.0%וג שתלמידי יפגעו בה בדר לבית הספר וממנו ).(9.5%
בני לעומת בנות )לוח  .2יא(2 .
שיעור הבני המסכי ע ההיגד שבית הספר הוא מסוכ הוא גבוה מזה של הבנות –

 12.5%לעומת  .8.6%הבני חוששי יותר שיתנו לה מכות בבית הספר ) 12.6%לעומת (10.7%
והבנות חוששות יותר מאיומי והצקות ) 11.7%לעומת  10.7%מהבני (.
השוואה לפי דרגות כיתה )לוח  .2יא(3 .
יש נטייה מסויימת לתחושת חוסר בטחו גדולה יותר בגילי היותר צעירי  .נטייה זו
בולטת בכל הקשור לחשש מפגיעה ומכות של תלמידי אחרי –  14.6%מתלמידי כיתות ז'
מסכימי שה חוששי שתלמידי אחרי בבית הספר יפגעו בה ויתנו לה מכות לעומת
 10.3%בכיתות ח' ו  9.4%בכיתות ט'.
מיגזר יהודי לעומת לא יהודי )לוח  .2יא(4 .
שיעור התלמידי הלא יהודי החושב שבית הספר שלו הוא מקו מסוכ הוא כמעט פי
שלושה יותר גבוה משיעור התלמידי היהודי החושב כ –  21.8%לעומת  .7.4%התלמידי
הלא יהודי חוששי מפגיעות בדר לבית הספר וממנו במידה ניכרת יותר מהתלמידי היהודי
–  15.7%לעומת  .7.8%ה ג חוששי יותר ממכות בבית הספר ) 14.2%לעומת .(10.8%
פיקוח ממלכתי לעומת פיקוח ממלכתי דתי )לוח  .2יא(5 .
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אי הבדלי ניכרי בי תלמידי הפיקוח הממלכתי והממלכתי דתי .נית לציי שהתלמידי
בפיקוח הממלכתי דתי נוטי להסכי מעט יותר ע היגדי המצייני חשש מפגיעה ה בבית
הספר ) 12.8%לעומת  (10.1%וה בדר אליו או ממנו ) 9.3%לעומת  7.1%בפיקוח הממלכתי(.
לא יהודי לעומת לא יהודי בדואי )לוח  .2יא(6 .
אי הבדלי ניכרי בי תלמידי בדואי לתלמידי לא יהודי אחרי בכל הקשור
לחוסר בטחו בבית הספר.

יב .אקלי בית הספר – מדיניות בית הספר בתחו האלימות
הצגנו בפני התלמידי שורה של היגדי המתייחסי לדרכי שבה בית הספר מתייחס
לאלימות ופועל כדי למנוע אותה ולטפל בה .שיעור ההסכמה הגבוה ביותר היה ע ההיגד
שהמחנכת עושה מאמ רציני למנוע אלימות ולטפל בה – ) 76.2%שיעור הגבוה במידה ניכרת
מההסכמה שהמנהל מטפל באלימות בצורה רצינית ) .(68.2%שיעור ההסכמה הנמו ביותר היה
ע ההיגד שהתלמידי ממלאי תפקיד חשוב בטיפול בבעיות אלימות –  .48.8%ג להיגד
המציי  ,שבית הספר עושה מאמצי לשת את התלמידי בהחלטות חשובות ,הייתה הסכמה
נמוכה יחסית –  .55.8%הסכמה נמוכה יחסית הייתה ג ע ההיגדי המצייני שבהפסקה יש
מורי בחצר המשגיחי שלא תהייה אלימות ) ,(54.9%ושהמורי מצליחי לטפל היטב
בתלמידי שעושי צרות –  .57.8%יחד ע זאת ,הייתה הסכמה גבוהה ע ההיגד שכשהתלמיד
מתלונ שמישהו פגע בו ,המורי עוזרי לו –  .71.6%יש הסכמה ניכרת שהחוקי והכללי בנוגע
לאלימות ה הוגני ) (71.0%וג שהמנהל והמורי מטפלי באלימות בצורה הוגנת – .68.8%
בני לעומת בנות )לוח  .2יב( 2 .
ההערכות של הבני ה באופ עקבי פחות חיוביות מאלו של הבנות .הפערי בולטי
במיוחד בכל האמור לתחושה שא תלמיד מתלונ הרי המורי עוזרי לו –  81.1%מהבנות
מסכימות ע ההיגד לעומת  65.4%מהבני  ,ההערכה שהמורי מטפלי בנושא האלימות
בהגינות א בתקיפות –  76.5%לעומת  63.7%מהבני  ,והתחושה שהכללי בנושא האלימות ה
הוגני –  77.6%מהבנות חשו כ לעומת  65.3%מהבני  .הפערי הקטני יותר התייחסו
להסכמה ע ההיגד שבהפסקה יש מורי שמשגיחי שלא תהייה אלימות ) 58.4%אצל הבנות
לעומת  52.3%מהבני ( ,וע ההערכה שהכללי בבית הספר בכל הנוגע להטרדה מינית ה
ברורי וידועי ) 63.0%לעומת  56.3%בקרב הבני (.
לפי דרגות כיתה )לוח  .2יב(3 .
בהשוואה לפי דרגות כיתה לא נית לזהות מגמה עקבית.
מיגזר יהודי לעומת לא יהודי ) לוח  .2יב(4 .
בהשוואה בי המיגזרי נית לראות הבדלי לא מעטי בתחו זה ,א כי ההבדלי ה
בכיווני שוני  .ההבדלי הבולטי ה שיעורי הסכמה בקרב התלמידי הלא יהודיי גבוהי
בהרבה מאצל יהודי ע ההיגד שבהפסקה יש מורי בחצר שמשגיחי שלא תהייה אלימות –
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 72.2%מסכימי אתו לעומת  50.2%בקרב התלמידי היהודי  .ובדומה 73.3% ,מהתלמידי
הלא יהודי מסכימי שכשיש מכות/קטטות יש מורי תורני שמתערבי ומפסיקי אות
לעומת רק  55.8%מהתלמידי היהודי  .לעומת זאת ,בקרב התלמידי היהודי יש יותר נטייה
להסכמה ע ההיגדי המצביעי על הוגנות החוקי והכללי בנוגע לאלימות ) 74.3%לעומת
 58.5%מהתלמידי הלא יהודי ( ,ושמשתל בבית ספר להתנהג לפי החוקי והכללי )70.4%
מהתלמידי היהודי לעומת .(57.0%
פיקוח ממלכתי לעומת פיקוח ממלכתי דתי )לוח  .2יב(5 .
לא נמצאו הבדלי ניכרי או עקביי בי תלמידי הפיקוח הממלכתי לממלכתי דתי.
ההבדל היותר בולט הוא השיעור הרב יותר של תלמידי בפיקוח הממלכתי המצייני שבהפסקה
יש מורי תורני המשגיחי שלא תהייה אלימות ) 54.1%לעומת  40.3%בפיקוח הממלכתי דתי(.
לא יהודי לעומת לא יהודי בדואי )לוח  .2יב(6 .
יש נטייה ברורה ועקבית של התלמידי במיגזר הלא יהודי להערי את מדיניות הטיפול
באלימות בצורה חיובית יותר משל התלמידי הבדואי שבמיגזר זה .ההבדל היותר בולט הוא
בהיגד הטוע שכשתלמידי מטרידי בצורה מינית ,המורי מתערבי להפסיק זאת – 71.9%
מהתלמידי )הלא היהודי ( הסכימו אתו לעומת רק  54.9%מהתלמידי הבדואי  .כמו כ ,
הסכימו התלמידי הבדואי פחות מהאחרי  ,שבהפסקה יש מורי משגיחי ) 72.9%לעומת
 ,(59.7%ושכשה מתלונני שפגעו בה המורי עוזרי לה ) 70.7%לעומת .(57.7%

יג .אקלי בית הספר – תמיכת מורי בתלמידי
בסקר הצגנו שורה של שאלות הנוגעות להיבט של האקלי שעשוי להיות קשור לתחושות
התלמידי בנושא האלימות והוא התמיכה שהתלמידי חשי מצד המורי  .הסול היה זהה
לסול של השאלות האחרות על אקלי בית הספר .בתחו זה נית לזהות שלושה היבטי שוני
מבחינת שכיחות )לוח  .2יג .(1 .ראשית ,יש הסכמה גדולה יחסית שהמחנכת מכבדת את התלמיד
–  41.1%מסכימי ע ההיגד ועוד  40.6%תלמידי נוספי מסכימי מאוד ע היגד זה9.6% ,
מאוד לא מסכימי ע ההיגד ועוד –  8.7%אינ מסכימי אתו .כמו כ  ,יש הסכמה רחבה יחסית
שכשלתלמיד יש מקרה חירו או בעיה רצינית יש תמיד מבוגר בבית הספר שמוכ לעזור לו )
 73.0%של הסכמה( .יש הסכמה פחות גדולה ע ההיגדי המתייחסי לכ  ,שאפשר לבטוח ברוב
המורי בבית הספר ) ,(66.6%שלמבוגרי בבית הספר איכפת מהתלמידי ) ,(64.9%ושלתלמיד
יש יחסי קרובי וטובי ע המורי ) .(63.3%יש הסכמה קטנה בהרבה ע ההיגד המתייחס
ליכולת לשת את המחנכת בקשיי – פחות מ  40%מהתלמידי ) (39.3%מסכימי שכשרע
ועצוב לה ה יכולי לדבר ע המחנכת ,ועוד פחות מסכימי שכשיש לה בעיות ע חברי ה
מרגישי נוח לדבר על כ ע המחנכת ).(35.5%
בני לעומת בנות )לוח  .2יג(2 .
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יש נטייה ברורה ,א לא חזקה בעוצמתה לבנות לתאר את תמיכת המורי בצורה חיובית
יותר .הפער הגדול יותר הוא הסכמה רבה יותר בקרב הבנות שכשלתלמיד יש מקרה חירו או
בעיה רצינית יש מבוגר שמוכ לעזור לו –  79.8%לעומת  67.4%מהבני .
השוואה לפי דרגות כיתה )לוח  .2יג.(3 .
קשה למצוא קשר בי דרגת הכיתה של התלמיד והערכותיו באשר לתמיכת מורי .
מיגזר יהודי לעומת לא יהודי )לוח  .2יג(4 .
יש הבדלי ניכרי בדפוסי התשובות של תלמידי יהודי לעומת התלמידי הלא יהודי .
ההבדלי היותר בולטי מתייחסי לתחושת התלמיד שהוא מרגיש נוח לדבר ע המחנכת כשיש
לו בעיות ביחסי ע חברי ) 51.7%בקרב התלמידי הלא יהודי לעומת רק  31.1%בקרב
התלמידי היהודי ( וכשעצוב לו או רע לו ) 49.2%לעומת  .(36.6%בקרב התלמידי היהודי יש
הסכמה גבוהה יותר שלמבוגרי בבית הספר איכפת מהתלמידי ) 68.0%לעומת  ,(53.3%שאפשר
לסמו ולבטוח על רוב המורי ) 68.4%לעומת  ,(59.5%ושהמחנכת מכבדת אות ) 83.1%לעומת
.(76.4%
פיקוח ממלכתי וממלכתי דתי )לוח  .2יג(5 .
יש נטייה עקבית ,א לא חזקה ,להערכות חיוביות יותר בפיקוח הממלכתי דתי לעומת
הממלכתי .הפער הגדול יותר ,וג הוא לא גדול ,למידה שבה התלמיד מרגיש נוח לדבר ע
המחנכת כשיש לו בעיות ע חברי ) 37.5%לעומת .(28.4%
לא יהודי לעומת לא יהודי בדואי )לוח  .2יג(6 .
בכל ההיגדי המתייחסי לתמיכת מורי נוטי התלמידי הלא יהודי להערי את
המצב באופ חיובי יותר מאשר עמיתיה הבדואי  .ההבדלי אינ גדולי  .ההבדלי היותר
בולטי  ,וג ה אינ גדולי ה באשר לכ שהמחנכת מכבדת אות ) 77.1%לעומת ,(65.5%
ולהיגד שכשלתלמיד יש מקרה חירו או בעיה רצינית יש מבוגר שמוכ לעזור ) 69.5%לעומת
 58.3%בקרב התלמידי הבדואי (.
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חלק ג' חטיבה עליונה
א .אלימות בי תלמידי
היבט זה של אלימות בבית הספר נבדק בכמה תחומי  :אלימות פיזית בדרגות חומרה
שונות ,אלימות מילולית ,איומי ועדות ראייה לגבי הימצאות כלי נשק בבית הספר .מעיו בלוח 3
 .א 1 .המציג את הנתוני לגבי כלל התלמידי  ,נית לראות שהביטויי השכיחי ביותר של
אלימות בי תלמידי בחטיבות העליונות הוא בתחו של אלימות מילולית :כ –  60.7%מדווחי
שקיללו אות לפחות פע אחת בחודש האחרו )ובכלל  26.2%המדווחי על שלושה אירועי
או יותר( ,ו –  48.3%מדווחי שבמרוצת החודש האחרו תלמיד אחר העליב ,לעג או השפיל אות .
רק כעשרה אחוז ) (10.1%מתלמידי החטיבות העליונות מדווחי על חר שהופנה כלפיה על ידי
קבוצת תלמידי .
תופעות שכיחות נוספות ה  :ראיית תלמיד בבית הספר ע סכי ) 44.8%ראו לפחות פע
אחת בחודש האחרו ( ,קורבנות לתפיסה ודחיפה ) ,(33.3%קבלת בעיטה או אגרו מתלמיד אחר )
 (19.7%ואיומי מצד תלמיד אחר שאיי שיפגע בתלמיד או ירבי לו בבית הספר או לאחר
הלימודי ) .(16.5%כמו כ  ,כשליש מהתלמידי ) (31.3%מדווחי שגנבו מה דברי אישיי או
ציוד בבית הספר ו  10.5%שמישהו השחית ופגע בדברי שלה .
בתחו האלימות הפיזית היותר חמורה ,מדווחי  7.0%מהתלמידי שהיו מעורבי
בתיגרה וכתוצאה מכ נפצעו 5.6% ,מספרי על איו בסכי שהפונה כלפיה  4.1% ,שמישהו
חת אות בסכי או במכשיר חד בכוונה לפחות פע אחת בחודש האחרו  3.6% ,מדווחי
שמישהו סחט מה באיומי  3.4% ,מדווחי על כ שקיבלו "מכות רצח" ,ו  1.9%מהתלמידי
מדווחי שהיו קורב לאיו באקדח.
בני לעומת בנות )לוח  .3א(2 .
הבני מדווחי הרבה יותר על קורבנות לאלימות מאשר הבנות .הפערי בדיווח בולטי
במיוחד בכל הקשור לקורבנות להתנהגויות פיזיות אלימות במיוחד 11.2% :מהבני מדווחי
שאיימו עליה בסכי לעומת  0.7%מהבנות 12.8% ,על פציעה בתגרה לעומת  1.6%מהבנות6.4% ,
מהבני מדווחי שהיו קורבנות ל"מכות רצח" בהשוואה ל 0.8%מהבנות ,ו  7.5%מהבני
לעומת  1.0%מהבנות מדווחי שמישהו חת אות בסכי או במכשיר חד אחר .ג על איומי
מדווחי הבני יותר 14.5% :קיבלו איומי בדר לבית הספר או ממנו לעומת  3.2%מהבנות,
 27.2%מהבני קיבלו איומי בבית הספר בהשוואה ל  7.0%מהבנות ,ו  3.3%מהבני מדווחי
שאיימו עליה באקדח לעומת רק  0.5%מהבנות .כמו כ  ,הבני מדווחי על יותר קללות שהופנו
אליה –  72.1%מול  50.5%אצל הבנות .הדמיו בי דיווחי בני לבנות גדול יותר בכל הקשור
לקורבנות לעלבונות ול"חר " .רק בתחו הגנבות מדווחות הבנות על שיעור דומה של קורבנות )
 31.5%לעומת  31.1%בקרב הבני (.
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השוואה לפי דרגות כיתה )לוח  .3א(3 .
יש נטייה ברורה של מעט יותר דיווחי על אלימות בקרב תלמידי כיתות י' בהשוואה
לכיתות יא' .הבדל זה גדול יותר בחלק מההתנהגויות היותר קיצוניות –  2.3%מתלמידי י'
מדווחי שאיימו עליה באקדח לעומת  1.3%מתלמידי יא' ו  4.1%מדווחי שקיבלו 'מכות רצח'
לעומת  2.5%מתלמידי כיתות יא' .לעומת זאת ,תלמידי יא' מדווחי יותר על ראיית תלמיד בבית
הספר ע אקדח ) 3.9%לעומת  3.2%בכיתות י'( ועל כ שמישהו חת אות בסכי ) 4.4%לעומת
 3.8%בכיתות י'(.
מיגזר יהודי לעומת לא יהודי )לוח  .3א(4 .
התמונה בכל הקשור להשוואה בי המיגזרי היא מעורבת – יש תחומי שבה שיעור
הדיווח במיגזר הלא יהודי הוא גבוה יותר מהיהודי ובאחרי התמונה היא הפוכה .ברוב
התחומי הפערי אינ גדולי  ,ע זאת יש מספר התנהגויות הראויות להתייחסות מיוחדת.
בתחו המילולי רגשי נמצא שבמיגזר היהודי התופעות של קללות ולעג ועלבונות שכיחות בהרבה )
 64.9%דיווחו על קללות ו 52.5%על עלבונות ,לעומת  53.4%ו  ,41.0%בהתאמה ,במיגזר הלא
יהודי( .לעומת זאת ,התופעה של הטלת חר חברתי שכיחה הרבה יותר במיגזר הלא יהודי –

 19.3%לעומת  4.9%אצל היהודי  .בתחו האיומי נמצא שתלמידי במיגזר הלא יהודי
מדווחי על יותר איומי שהופנו כלפיה –  11.7%מדווחי שאיימו עליה בדר לבית הספר או
ממנו בהשוואה ל  6.7%בקרב התלמידי היהודי  7.3% ,מדווחי שאיימו עליה בסכי
בהשוואה ל  ,4.7%ו  2.5%מדווחי שאיימו עליה באקדח לעומת  1.5%בקרב התלמידי
היהודי .
פיקוח ממלכתי לעומת ממלכתי דתי )לוח  .3א( 5 .
לגבי רוב הדיווחי הייתה נטייה לדיווח רב יותר על קורבנות בקרב תלמידי החטיבות
העליונות בפיקוח הממלכתי .רוב ההבדלי לא היו גדולי  .ההבדלי הבולטי יותר היו בכל
הקשור לאלימות הקשורה לנשק בבית הספר 3.8% :מתלמידי החטיבות העליונות בפיקוח
הממלכתי מדווחי שראו תלמיד ע אקדח בבית הספר לעומת  1.1%בממלכתי דתי 44.3% ,ראו
תלמיד ע סכי לעומת  24.7%בממלכתי דתי ,ו  4.3%מדווחי שחתכו אות בסכי בהשוואה ל
 2.1%בחטיבות העליונות בפיקוח הממלכתי דתי.
לא יהודי לעומת לא יהודי בדואי )לוח  .3א(6 .
ההשוואה בתו המיגזר הלא יהודי בי בדואי לאחרי מראה שהתלמידי הבדואי
מדווחי בדר כלל על יותר קורבנות לאלימות מאשר התלמידי האחרי במיגזר הלא יהודי.
הממצא הבולט ביותר הוא דיווח על ראיית נשק ח בבית הספר –  13.8%מהתלמידי הבדואי
בחטיבות העליונות מדווחי שראו תלמיד ע אקדח בבית הספר לעומת  3.8%מהתלמידי
האחרי במיגזר הלא יהודי .יש לציי שה ג מדווחי יותר על כ שתלמיד איי עליה
באקדח –  3.8%לעומת ) 2.5%לעומת זאת ה ראו מעט פחות סכיני בבית הספר – 49.0%
לעומת  .(53.7%כמו כ  6.6% ,מדווחי שקיבלו 'מכות רצח' לעומת  3.2%מהאחרי  ,ושיעור דומה
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מדווח על סחיטה באיומי בהשוואה ל – 3.7%בקרב האחרי  .יש לציי שתלמידי בדואי
מדווחי על יותר מעורבות בסכסוכי על רקע של ריב בי משפחות ) 32.2%לעומת .(17.1%
התלמידי הבדואי מדווחי בשיעור של פי אחת וחצי או יותר ג על ההתנהגויות הבאות –

פגיעה והשחתה בציוד אישי ) 17.3לעומת  10.8%בקרב שאר התלמידי במיגזר הלא יהודי(,
פגיעה בסכי ) 7.0%לעומת  ,(4.5%ופגיעה באב או במקל ) 17.1%לעומת .(11.4%
בקרב התלמידי הבדואי יש במידה ניכרת פחות דיווחי על דחיפות ) 23.0%לעומת
 (31.1%ועל קללות ) 46.4%לעומת .(53.5%
השוואה לתשנ"ט
ברוב רוב של ההשוואות בי שנת תשנ"ט לשנת תשס"ב אנו מוצאי ירידה בדיווחי על
קורבנות לאלימות מצד תלמידי אחרי בקרב תלמידי החטיבות העליונות )לוח  .3א .(10 .שיעור
התלמידי המדווחי שהיו קורב לאיו באקדח ירד לכדי מחצית ,מ  3.9%ל – .1.8%כמו כ
ירדו השיעורי של הדיווחי על 'מכות רצח' )מ  5.4%ל –  ,(3.4%סחיטות באיומי )מ  5.4%ל
 ,(3.7%ראיית תלמיד בבית הספר ע אקדח ) 4.9%לעומת  ,(3.5%איומי בבית הספר )מ – 25.2%
ל –  (16.5%וקורבנות לפגיעה באב או בחפ אחר )מ  16.5%בתשנ"ט ל –  12.9%בתשס"ב(.
הדיווחי היחידי שעלו בשכיחות ה עלייה קטנה בדיווח על קבלת בעיטה או אגרו
מתלמיד אחר – מ  16.7%ל –  ,19.7%ובאיומי בסכי מ –  4.9%ל  5.7%בשנת תשס"ב.
בחנו את השינויי בשני לפי הקבוצות השונות .באופ כללי יש ירידה בקורבנות המדווחת
על ידי בנות בחטיבות העליונות מאז הסקר בתשנ"ט )לוח  .3א .(11 .תמונת השינויי בקרב הבני
מעורבת ולא עקבית .יש ירידה ניכרת באיומי אקדח שהופנו כלפיה מ  6.4%ל –  ,3.3%וראיית
אקדח בבית הספר מ  8.7%ל  ,5.8%כמו ג ירידה בסחיטות באיומי )מ  8.0%ל – ,(5.7%
ובספיגת 'מכות רצח' )מ –  8.8%ל  .(6.3%מצד שני ,ה מדווחי על יותר איומי סכי שהופנו
כלפיה )מ  8.2%ל –  ,(11.3%ועל ספיגת בעיטה או אגרו )עלייה מ  26.1%בתשנ"ט ל – 31.7%
בתשס"ב(.
באופ כללי נית לומר שבקרב הבנות חלו מספר שינויי משמעותיי  .שינויי אלו היו
בעיקר בכיוו של הפחתה ניכרת בשכיחות של תופעות שהיו ג קוד בשכיחות נמוכה מאוד.
הבנות מדווחות א פחות מבעבר על – איו באקדח שהופנה כלפיה )מ –  1.3%ל –  ,(0.5%על
איו בסכי )מ –  1.5%ל  ,(0.7%על ספיגת 'מכות רצח' )מ –  1.9%ל  ,(0.8%ועל פציעה בקטטה
)מ  3.2%ל  1.6%בתשס"ב(.
כאשר משווי את דפוסי השינוי בי השני תשנ"ט לתשס"ב במיגזר היהודי לעומת המיגזר
הלא יהודי מתקבלת תמונה המצביעה על כ שבמיגזר היהודי חלה ירידה גדולה יותר ועקבית
יותר בדיווחי על קורבנות מאשר במיגזר הלא יהודי )לוח  .3א .(12 .מתו  20ההתנהגויות
שהושוו בי השני תשנ"ט לתשס"ב היו במיגזר היהודי ירידות ברמת הקורבנות המדווחת ב 17
התנהגויות ובמיגזר הלא יהודי בעשר התנהגויות בלבד .דפוסי השינוי אינ זהי בי המיגזרי .
בעוד שבמיגזר היהודי אחת העליות היחידות הייתה בשיעור התלמידי המדווחי על איו בסכי
)מ  3.6%ל  ,(4.7%הייתה ירידה ניכרת בדיווחי במיגזר הלא יהודי )מ –  10.8%ל – .(7.2%
במיגזר היהודי הירידות הבולטות בשיעורי הקורבנות המדווחת על ידי תלמידי החטיבות
העליונות היו בעיקר בתחו ההתנהגויות היותר מסוכנות .בי היתר היו ירידות בולטות בתחומי
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של – איו באקדח )מ  3.9%ל –  ,(1.4%איומי בבית הספר )מ  26.7%ל –  ,(14.1%ספיגת 'מכות
רצח' )מ –  5.2%ל –  ,(3.5%סחיטה באיומי )מ  5.0%ל  (3.6%ופגיעה מסכי )מ  5.1%בתשנ"ט
ל –  3.8%בתשס"ב(.
ג במיגזר הלא יהודי יש ירידות ניכרות ברבות מההתנהגויות היותר מסוכנות .בי היתר
יש ירידה בסחיטות באיומי )מ  7.1%ל –  ,(3.7%בספיגת מכות רצח )מ  6.3%ל – ,(3.4%
איומי באקדח )מ  3.9%ל –  ,(2.5%ואיומי בסכי )מ  10.8%בתשנ"ט ל  7.2%בתשס"ב( .ע
זאת ,בקרב תלמידי החטיבות העליונות במיגזר הלא יהודי יש עלייה ניכרת בדיווח על קבלת
אגרו או בעיטה )מ –  11.9%ל  .(22.7%כמו כ יש עלייה בדיווחי על קללות )מ  43.4%ל –

 (53.4%ועל לעג ,עלבונות והשפלות )מ  32.5%ל  41.1%בשנת תשס"ב(.
בהשוואה בי הפיקוח הממלכתי לממלכתי דתי באשר לשינויי שחלו בי תשנ"ט לתשס"ב
נית לומר באופ כללי ,שבקרב שתי הקבוצות חלו שינויי חיוביי ברוב ההתנהגויות )קרי ,חלה
הפחתה בשיעור הדיווחי על קורבנות( ,ע נטייה מסויימת לשינויי חיוביי יותר בפיקוח
הממלכתי )לוח  .3א .(14 .בי השינויי החיובי הבולטי בפיקוח הממלכתי נית לראות ירידה
בדיווחי על איו באקדח כלפי התלמיד ) 4.6%בתשנ"ט לעומת  1.8%בתשס"ב( ,על ראיית
תלמיד בבית הספר ע אקדח )מ –  5.4%ל –  ,(3.7%על איומי בבית הספר )מ –  27.3%ל – 15.3%
( ,על סחיטה באיומי )מ  5.3%ל –  (3.6%ועל קבלת 'מכות רצח' )ירידה מ –  5.6%ל – 3.6%
בשנת תשס"ב( .כמו כ יש ירידה ניכרת בדיווחי על חר )מ  8.3%ל –  .(4.7%התחומי שבה
חלה עלייה )לא גדולה( בדיווחי לעומת תשנ"ט ה – עלייה בדיווחי על איומי בסכי )מ 3.6%
ל –  ,(5.1%בקבלת אגרו או בעיטה )מ –  17.1%ל  (18.6%ובדחיפות )מ –  34.2%ל .(36.9%
בפיקוח הממלכתי דתי הירידות הבולטות היו בדיווחי על איומי )מ –  24.5%ל – ,(10.0%
ראיית תלמיד בבית הספר ע אקדח )מ –  1.9%ל  (1.1%וע סכי )מ  34.6%ל –  ,(24.7%וקבלת
מכות מאב או ממקל )ירידה מ  16.9%בתשנ"ט ל  10.5%בתשס"ב( .התנהגויות המעטות שבה
הייתה עלייה בשכיחות הדיווח היא לא עלתה על אחוז אחד.

ב .הטרדה מינית
הצגנו בפני התלמידי שורה של שאלות המתייחסות למידה שבה נפלו קורב להתנהגויות
הקשורות להטרדה מינית .שאלות אלו נשאלו באופ נפרד ותחת הכותרת הברורה של הטרדה
מינית .תשובות התלמידי מופיעות בתת קבוצות בלוח  .3ב.1 .
אחד מכל עשרה תלמידי בחטיבות העליונות ) (10.3%מדווח שתלמיד או תלמידה אחרי
ניסו ל"התחיל" והעירו הערות מיניות ללא הסכמה ,מעט פחות תלמידי מדווחי שניסו לגעת
בה ' ,לשלוח ידיי ' ) ,(9.3%ולנשק אות ללא הסכמה ) .(8.3%יש ג דיווחי פחות שכיחי על
הצצות בשירותי או במלתחות ) (4.6%וניסיו להסיר בגדי ללא הסכמה ) . (3.6%הפעלת לח
חברתי כדי שהתלמיד יסכי לדרישות מיניות הייתה נדירה יותר – .2.0%
השוואה בי בני לבנות
שכיחות הדיווחי על הטרדה מינית ה גבוהי יותר בקרב הבני  ,מלבד הדיווח על כ
שניסו ל"התחיל" ע התלמיד והעירו הערות מיניות לא רצויות ) 10.1%אצל הבני ו  10.6%אצל
הבנות( .דיווחי על הורדה או ניסיו להורדה של חלק מהבגדי היו שכיחי הרבה יותר בקרב
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הבני –  6.6%לעומת  0.9%מהבנות .ג הצצה בשירותי היא אופיינית יותר לדיווחי הבני –

 7.9%לעומת  1.8%מהבנות .מעניי לציי שהבני ג מדווחי שהופעל עליה לח חברתי כדי
שייענו לדרישות מיניות יותר מאשר הבנות  3.4%לעומת .0.7%
השוואה לפי דרגות כיתה
בכל ההתנהגויות הקשורות להטרדה מינית מדווחי תלמידי כיתות י' על שכיחות גבוהה
יותר של קורבנות מאשר תלמידי כיתות יא' .הפערי הגדולי יותר התייחסו ללח חברתי
להיענות לדרישות ) 2.5%בכיתות י' לעומת  1.5%בכיתות יא'( להפצת שמועות בתחו המיני )
 8.1%לעומת  ,(5.3%וניסיו להפשיט תלמיד ) 4.1%לעומת .(2.8%
יהודי לעומת לא יהודי בדואי
באופ כללי יש מעט יותר דיווחי על הטרדה מינית בחטיבות העליונות במיגזר היהודי.
תלמידי יהודי מדווחי יותר מתלמידי לא יהודיי על נסיונות להוריד לה חלקי
מהבגדי ) 4.4%לעומת  .(2.0%ה ג מדווחי יותר על הפצת שמועות בנושא זה ) 8.1%לעומת
 (4.7%ועל ניסיונות של אחרי 'לשלוח ידיי ' ) 10.0%לעומת  .(8.0%תלמידי במיגזר הלא יהודי
מדווחי על יותר הצצה בשירותי ) 6.4%לעומת  (3.7%ועל ניסיונות ל'התחיל' והשמעת הערות
מיניות לא רצויות ) 12.4%לעומת .(9.2%
פיקוח ממלכתי לעומת פיקוח ממלכתי דתי
התלמידי בחטיבות העליונות בפיקוח הממלכתי מדווחי על הטרדה מינית יותר מאשר
בפיקוח הממלכתי דתי .תלמידי החינו הממלכתי מדווחי בצורה ניכרת יותר על ניסיונות
'להתחיל' והשמעת הערות מיניות לא רצויות ) 11.2%לעומת  2.8%בממ"ד( ,ניסיונות לנשק ללא
הסכמה ) 9.2%לעומת  ,(3.7%הפצת שמועות ) 9.3%לעומת  ,(4.0%והפעלת לחצי חברתיי )
 2.4%לעומת  .(0.4%רק הצצה בשירותי מדווחת מעט יותר בפיקוח הממ"ד –  4.5%לעומת 3.4%
בממלכתי.
לא יהודי לעומת לא יהודי בדואי
בכל אחת מההתנהגויות הקשורות להטרדה מינית הייתה שכיחות הדיווח גבוהה יותר
)ובדר כלל במידה משמעותית( בקרב התלמידי
לניסיונות להפשיט תלמיד ) 6.5%בקרב התלמידי
ואיומי שמטרת להשיג היענות לדרישות בתחו
ללא הסכמה ) 14.0%לעומת  9.0%בקרב תלמידי

הבדואי  .ההבדלי הבולטי יותר התייחסו
הבדואי לעומת  ,(1.9%להפעלת לח חברתי
המיני ) 5.2%לעומת  ,(2.1%וניסיונות לנשק
לא יהודי שאינ בדואי (.

השוואות בי בני לבנות בתו כל אחת מהקבוצות
הסקר הארצי הקוד  ,מחקרי אחרי וממצאי הסקר הנוכחי מצביעי על כ שדפוסי
ההטרדה המינית שוני בי בני לבנות .אנו שאלנו הא ההבדלי בי בני לבנות זהי
בקבוצות השונות ,או אולי יש הבדלי בפערי בי בני לבנות בקבוצות השונות )לוח  .3ב.(2 .
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בהשוואה בי המיגזר היהודי למיגזר הלא יהודי התקבלה תמונה ברורה – הפערי בי
בני לבנות במיגזר הלא יהודי ה גדולי בהרבה מאלו שבמיגזר היהודי .דפוס זה בולט במספר
התנהגויות .הפער בי בני לבנות בקרב היהודי בכל הקשור לניסיונות להפשיט תלמיד הוא
גדול למדי ) 7.8%בקרב הבני לעומת  1.3%מהבנות( .אול פער זה גדול א יותר במיגזר הלא
יהודי שבו בנות כמעט ואינ מדווחות על התופעה ) (0.2%לעומת  4.2%בקרב הבני  .ג הצצה
בשירותי מראה דפוס דומה – בקרב התלמידי היהודי מדווחי  5.8%שהציצו לה בשירותי
או במלתחות לעומת  1.8%מהבנות .בקרב הבני הלא יהודי השיעור גבוה בהרבה מזה של
הבני היהודי ) (12.2%א השיעור בקרב הבנות דומה למדי ) .(2.0%יש לציי ג שבעוד שהבנות
היהודיות דיווחו יותר מהבני היהודי על ניסיונות להתחיל את תו השמעת הערות מיניות לא
רצויות ) 12.3%לעומת  6.1%בקרב הבני ( הרי הבנות הלא יהודיות דיווחו בשכיחות נמוכה מזו
של הבני הלא יהודי ) 7.8%בקרב הבנות הלא יהודיות לעומת  18.1%מהבני (.
בהשוואה של הפערי בי דיווחי הבני לאלו של הבנות בי הפיקוח הממלכתי לפיקוח
הממלכתי דתי נמצאו מספר הבדלי בולטי  .באופ כללי ,בכל ההתנהגויות הייתה שכיחות
הדיווח של הבנות בפיקוח הממלכתי דתי נמוכה מזו של הבני  .בפיקוח הממלכתי התמונה
מעורבת יותר ויש התנהגויות שבה הבנות מדווחות על שכיחות גבוהה יותר של קורבנות .למשל,
הבנות מדווחות הרבה יותר על ניסיונות להתחיל את באופ מיני תו השמעת הערות לא רצויות )
 16.0%לעומת  .(6.6%הבנות בפיקוח הממלכתי מדווחות ג יותר על מקרי שבה 'שלחו ידיי '
לעבר מאשר הבני ) 12.3%לעומת  10.8%מהבני ( ,אול הבנות בפיקוח הממלכתי דתי
מדווחות פחות על תופעות כאלה מאשר הבני בפיקוח הממלכתי דתי ) 3.8%לעומת .(6.9%
בהשוואות שערכנו בתו המיגזר הלא יהודי התמונה היא מעורבת .בחלק מההתנהגויות
הפערי בי הבני לבנות במיגזר הלא יהודי הוא גדול יותר מאשר בי הבני לבנות הבדואיות
ולפעמי הכיוו הוא הפו .
השוואה לשנת תשנ"ט
באופ כללי יש יציבות בי השני  ,ע נטייה לירידה קלה בדיווחי על הטרדה מינית
בחטיבות העליונות )לוח  .3ב .(3 .הירידה הגדולה ביותר הייתה מ – 9.5%מהתלמידי שדיווחו על
כ שניסו לנשק אות ללא הסכמה בשנת תשנ"ט ל –  8.3%בשנת תשס"ב .העלייה היחידה
והקטנה היא מ  6.4%מהתלמידי דיווחו שכתבו עליה דברי מעליבי מבחינה מינית או
הפיצו עליה שמועות בנושא זה ל –  6.9%בתשס"ב.
בהשוואה בי בני לבנות באשר לשינויי שחלו בי תשנ"ט לתשס"ב )לוח  .3ב (4 .מצאנו
שעוצמת השינויי הייתה קטנה מאוד בשתי הקבוצות .נית לומר ,שיש נטייה להפחתה ברורה
יותר בשיעורי ההטרדה המינית אצל הבנות מאשר אצל הבני  :מתו שש ההתנהגויות שהושוו
אצל הבנות הייתה עלייה בדיווח רק בהתנהגות אחת לעומת עלייה בדיווח אצל הבני בשלוש
התנהגויות.
באופ כללי נראה שהירידה בדיווחי על הטרדה מינית בקרב תלמידי במיגזר היהודי היא
מעט יותר עקבית וגדולה בהשוואה למיגזר הלא יהודי )לוח  .3ב .(5 .הפער הבולט הוא בדיווחי
על ניסיונות 'להתחיל' בצורה מינית ולהשמיע הערות מיניות לא רצויות – בקרב התלמידי
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היהודי הייתה ירידה מסויימת )מ  10.7%ל  ,(9.2%ולעומת זאת בקרב הלא יהודי הייתה
עלייה לא קטנה – מ –  8.7%ל – .12.4%
מלוח  .3ב 6 .נית לראות שהירידה בדיווחי על הטרדה מינית היא מעט עקבית וברורה
בפיקוח הממלכתי דתי בהשוואה לממלכתי .ההבדל הבולט יותר הוא בירידה שחלה בפיקוח
הממלכתי דתי בדיווחי על ניסיונות נגיעה מינית לא רצויי )מ  6.5%ל  (5.1%בהשוואה לעלייה
קלה בממלכתי – מ –  10.3%ל  .11.4%כדאי לציי ע זאת ,שבעוד שדיווחי התלמידי בפיקוח
הממלכתי בכל הנוגע להצצה בשירותי ה נמוכי יותר בתשס"ב ) מ  5.1%ל  ,(3.4%בפיקוח
הממ"ד הדיווחי מעט שכיחי יותר )מ  3.2%ל – .(4.5%

ג .אלימות מצד צוות בית הספר כלפי תלמידי
שיעור לא קט של תלמידי בחטיבות העליונות מדווחי על אלימות כלפיה מצד אנשי
צוות בית הספר )לוח  .3ג .(1 .אחד מכל ארבעה תלמידי ) (27.9%מדווח שמישהו מאנשי צוות
בית הספר לעג לו ,העליב או השפיל אותו בחודש האחרו  16.5% ,אמרו שאיש צוות קרא לה
'בשמות לא יפי ' ,ו –  9.7%אמרו שאיש צוות קילל אות  ,אול רק  6.3%אמרו שאיש צוות
העליב את משפחת  .אלימות פיזית נפוצה פחות –  11.3%ציינו שצבטו אות  8.6% ,שתפסו
ודחפו אות בכוונה 7.0% ,מדווחי על קבלת בעיטה או אגרו ו –  6.4%אמרו שסטרו לה .
שיעור התלמידי שדיווח על הטרדה מינית מצד חברי צוות היה נמו מזה 5.1% :מהתלמידי
ציינו שמישהו מאנשי הצוות העיר לה הערות ע כוונות מיניות 4.8% ,שמישהו ניסה להתחיל
אית בצורה מינית ,ו  2.7%אמרו שאיש צוות 'שלח ידיי '.
בני לעומת בנות
בחנו את ההבדלי בי הקבוצות השונות )לוח  .3ג .(2 .בדר כלל ,שיעור הדיווח של בני על
אלימות צוות בית הספר כלפיה הוא באופ משמעותי גדול מזה של הבנות .ההבדלי הבולטי
נגעו לקבלת בעיטה או אגרו ) 13.5%בקרב הבני לעומת  1.0%בקרב הבנות( ,קבלת סטירה )
 11.5%לעומת  1.9%מהבנות( ,צביטה ) 19.4%לעומת  (3.9%ודחיפה ) 14.9%מהבני לעומת 3.0%
מהבנות( .קשה להבחי במגמה ברורה כשמדובר בהשוואה בי דרגות הכיתה השונות .בכל
התחומי של אלימות צוות הפערי בי הכיתות אינ גדולי .
מיגזר יהודי לעומת לא יהודי
בכל הדיווחי על אלימות צוות היה שיעור הדיווח במיגזר הלא יהודי גבוה במידה ניכרת
מאלו שבמיגזר היהודי .ההבדלי הבולטי ה בתחו הפגיעה הפיזית :קבלת אגרו או בעיטה )
 14.0%מהתלמידי הלא היהודי לעומת  3.0%מהיהודי ( ,סטירה ) 12.3%לעומת ,(3.1%
וצביטה ) 21.3%לעומת  5.6%בקרב התלמידי היהודי ( .ג הטרדה מינית שכיחה יותר – 7.6%
מהתלמידי במיגזר הלא יהודי אמרו שאיש צוות ניסה להתחיל את לעומת  3.2%במיגזר
היהודי ו  7.6%אמרו שהעירו לה הערות מיניות לעומת  3.7%מהתלמידי היהודי .
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פיקוח ממלכתי לעומת פיקוח ממלכתי דתי
יש הבדלי מסויימי בי דיווחי התלמידי בפיקוח הממלכתי )יהודי( לבי הממלכתי דתי.
בפיקוח הממלכתי דתי יש יותר דיווחי על סטירות ) 4.3%לעומת  (2.7%וצביטות ) 5.9%לעומת
 5.5%בפיקוח הממלכתי( .בשאר ההתנהגויות שיעורי הדיווח על פגיעות מצד אנשי הצוות ה
גבוהי יותר בפיקוח הממלכתי .הבדלי בולטי נוגעי לתחו ההטרדה המינית – 3.7%
מהפיקוח הממלכתי מדווחי שניסו להתחיל את לעומת  1.5%מהפיקוח הממלכתי דתי ו 4.2%
אמרו שהעירו לה הערות מיניות לעומת  1.9%בממלכתי דתי.
לא יהודי לעומת לא יהודי בדואי
בהשוואה בי התלמידי הלא יהודי לבי הבדואי לא נמצאו הבדלי רבי  .ההבדלי
הבולטי ה בתחו ההטרדה המינית שעליה מדווחי יותר התלמידי הבדואי – 7.3%
מדווחי על כ שאיש צוות 'שלח ידיי ' לעומת  3.3%ו  13.0%אמרו שניסו להתחיל את
מבחינה מינית לעומת  7.5%בקרב התלמידי הלא יהודי האחרי .
השוואה בי תשנ"ט לתשס"ב
בשנת תשס"ב מדווחי התלמידי על עלייה מסויימת בפגיעות פיזיות מצד הצוות )לוח .3
ג .(4 .יש עלייה ניכרת בדיווח על אגרו ובעיטה  -מ  4.3% -ל  ,7.0% -ועלייה מסויימת בדיווח על
עלבונות והשפלות )מ  25.0 -ל  ,(27.9%א ירידה בקללות )מ  12.3% -ל  .(9.7% -לפי לוח  .3ג4 .
נית לראות שאצל הבני חלה עלייה ניכרת למדי בדיווחי על קללות מצד איש צוות )מ  6.7%ל-
 (15.8%לעומת יציבות אצל הבנות ) 4.4%לעומת  4.2%בתשס"ב( .לעומת זאת ,אצל הבני חלה
ירידה תלולה במיוחד בניסיונות אנשי צוות להתחיל את באופ מיני )מ  17.1% -ל .(4.9% -
כאשר משווי בי המיגזר הלא יהודי למיגזר היהודי )לוח  .3ג (5 .נראה שבקרב התלמידי
היהודי חלו ירידות בשיעור הדיווחי על אלימות צוות הרבה יותר מאשר בקרב התלמידי
הלא יהודיי  .במיגזר הלא יהודי חלה עלייה ניכרת בדיווחי בקבלת בעיטה או אגרו מצד איש
צוות ) 8.4%ל –  (14.0%ולעומת זאת יש ירידה מסויימת במיגזר היהודי )מ  3.4%ל  .(3.0%כמו
כ  ,בעוד שבקרב התלמידי היהודי יש יציבות בכל הקשור להערות מיניות ) (3.7%יש יותר
מהכפלה במיגזר הלא יהודי – מ  3.6%ל –  7.6%בשנת תשס"ב .ג השכיחות של הדיווחי על
לעג ועלבו עלו במידה ניכרת במיגזר הלא יהודי )מ  23.1%ל  (33.6%בהשוואה ליציבות במיגזר
היהודי ) 25.4%לעומת .(24.6%
יש הבדלי מסויימי בדפוסי השינוי של הפיקוח הממלכתי לעומת הממלכתי דתי )לוח .3
ג .(6 .אלו ה הבדלי לא גדולי  .ההבדלי הבולטי יותר – בעוד שבפיקוח הממלכתי הייתה
ירידה בניסיונות לנגיעה מינית מצד אנשי צוות ) 4.0%לעומת  ,(2.5%הייתה עליה קטנה בפיקוח
הממלכתי דתי – מ  1.2%ל  .2.0%כמו כ  ,בעוד שבפיקוח הממלכתי הייתה ירידה קלה בדיווחי
על קבלת בעיטה או אגרו מאיש צוות )מ –  3.6%ל  (3.0%הייתה עלייה מסויימת בפיקוח
הממלכתי דתי )מ  2.5%ל .(2.9%
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ד .הטרדה ,הצקה או בריונות )(Bullying
בסקר שנער בשנת תשס"ב הצגנו בפני התלמידי שאלות על קורבנות לבריונות ,הטרדה
והצקה מצד תלמידי אחרי  .אנו בחנו את הסוגייה משתי זוויות – מה הייתה השכיחות שבה
היה התלמיד קורב להתנהגויות אלו וג עד כמה הוא עצמו הטריד אחרי  ,הציק לה והתנהג
אליה בבריונות במהל שנת הלימודי כולה.
לוח  .3ד 1 .מציג את הממצאי הנוגעי לקורבנות .כשלושי אחוז מתלמידי החטיבות
העליונות מדווחי שמישהו חזק מה הטריד אות  ,הציק לה או התנהג אליה בבריונות
במהל שנת הלימודי  19.5% ,דיווחו על אירוע אחד או שניי  7.0% ,על קורבנות מדי פע 1.1% ,
בער פע בשבוע ועוד  2.5%מהתלמידי שדיווחו שהיו קורבנות מספר פעמי בשבוע .בני
מדווחי על קורבנות יותר מאשר בנות 39.4% :מדווחי על אירוע אחד לפחות ו  4.2%מדווחי
על מספר פעמי בשבוע לעומת  22.1%מהבנות המדווחות על אירוע כלשהו ורק אחוז אחד מתוכ
היה קורב להתנהגויות בריוניות מספר פעמי בשבוע .אי הבדל ניכר בי תלמידי כיתות י' ל יא'.
בקרב התלמידי היהודי והלא יהודי יש שיעור דומה של תלמידי שלא היו קורבנות כלל.
בפיקוח הממלכתי דתי יש פחות דיווחי על קורבנות –  76.9%לא דיווחו א לא על אירוע אחד
לעומת  67.3%מהתלמידי בפיקוח הממלכתי .יש נטייה בקרב התלמידי הבדואי לדווח על
מעט יותר קורבנות בהשוואה לעמיתיה במיגזר הלא יהודי – רק  66.9%מדווחי שלא היו
קורבנות )לעומת  (70.6%ו  7.8%מדווחי על קורבנות של לפחות פע בשבוע בהשוואה ל 4.1%
מעמיתיה .
הצגנו בפני התלמיד שאלה דומה ,שהתייחסה למידה שבה ה עצמ הפעילו הטרדה,
הצקה ובריונות כלפי אחרי  .לוח  .3ד .3 .מציג את דיווחי התלמידי בקבוצות השונות באשר
למידה שבה הפעילו התנהגויות כאלה במהל שנת הלימודי  .נית לראות ש  73.3%מהתלמידי
בחטיבות העליונות ציינו שה לא הפעילו התנהגויות כאלה א לא פע אחת במהל השנה,
 16.4%דיווחו על פע או פעמיי  ,ורק  2.5%ציינו שהפעילו התנהגויות בריוניות מספר פעמי
בשבוע .בני מדווחי על התנהגות מטרידה ,מציקה ובריונית יותר מבנות  41.4% -לפחות פע
אחת ו  4.7%מספר פעמי בשבוע ,לעומת  13.8%מהבנות שהפעילו התנהגות כזו פע אחת או
יותר ,ומתוכ פחות מאחוז ציינו מספר פעמי בשבוע ) .(0.6%יש דמיו ניכר בדיווחי על הפעלת
הטרדה ,הצקה או בריונות בקרב הקבוצות שהשוונו )לפי דרגות כיתה ,מיגזר ,ופיקוח(.

ה .דיווח על אלימות שהתלמיד עצמו ביצע כלפי אחרי
נוס לשאלה על בריונות הטרדה והצקה שהתלמיד הפעיל כלפי אחרי  ,הצגנו שורה של
שאלות באשר למעורבות התלמיד בהפעלת התנהגות אלימה )לוח  .3ה .(1 .ההתנהגות השכיחה
ביותר המדווחת על ידי התלמידי היא קללות ועלבונות שהפנו כלפי תלמידי אחרי – .45.0%
איומי על תלמידי אחרי והכאת )"הרבצת מכות"( שכיחי בדיווחי התלמידי

–  19.4%ו

 .17.5%הדיווחי הפחות שכיחי היו קשורי לאלימות שהופנתה כלפי מורי –  14.2%קיללו או
עלבו במורה לפחות פע אחת 3.7% ,איימו על מורי ו  2.7%דיווחו שנתנו מכה או נשיכה
למורה ,או זרקו עליו כסא .כעשרה אחוז מהתלמידי ) (9.3%דיווחו ששלחו אות לפחות פע
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אחת למנהל עקב מעורבות באלימות ו –  5.7%אמרו שהזמינו את הוריה עקב מעורבות שלה
בקטטה.
בני לעומת בנות )לוח  .3ה(.2 .
יש הבדלי בולטי מאוד בי דיווחי הבני לדיווחי הבנות בכל הקשור להפעלת אלימות
כלפי אחרי  .ההבדלי הבולטי ה בכל הקשור להזמנת ההורי עקב מעורבות באלימות – רק
מחצית מהאחוז של הבנות לעומת  11.4%מהבני )פי יותר מ  .(22ג איומי על מורי היו
שכיחי הרבה יותר אצל הבני –  7.3%לעומת  0.6%מהבנות .הבנות ג מדווחות על שיעור נמו
ביותר של הערות מיניות שהפנו לתלמידי אחרי ) (1.8%לעומת הבני –  .11.9%ההבדלי
הקטני ביותר ביחס שבי דיווחי הבני והבנות קשורי להתנהגויות מילוליות –  56.1%מהבני
מדווחי על עלבונות וקללות שהפנו כלפי תלמיד אחר בהשוואה ל  35.2%מהבנות ,ו – 18.8%
מהבני מדווחי שה קיללו או העליבו מורה לעומת  10.3%מהבנות.
לפי דרגות כיתה )לוח  .3ה(3 .
בסקירה של דיווחי התלמידי לפי דרגות כיתה נראה שיש נטייה קלה ביותר לדיווחי
רבי יותר על הפעלת אלימות בקרב תלמידי כיתות י'.
מיגזר יהודי לעומת לא יהודי )לוח  .3ה(4 .
יש הבדל ברור בדיווח של התלמידי משני המיגזרי בכל הקשור להתנהגויות אלימות
שלה  .התלמידי היהודי מדווחי על הרבה יותר קללות ועלבונות שה מפני כלפי תלמידי
אחרי מאשר התלמידי הלא יהודי –  49.4%אמרו שלא עשו זאת כלל ,לעומת 64.9%
מהתלמידי הלא יהודי  .כמו כ  ,התלמידי היהודי מדווחי על יותר קללות ועלבונות שהפנו
למוריה –  16.1%לעומת  .11.0%התלמידי הלא יהודי מדווחי הרבה יותר על אירועי
שבה הוזמנו הוריה עקב אלימות ) 8.8%לעומת  ,(3.9%ושנשלחו למנהל ) 13.8%לעומת .(6.8%
התלמידי הלא יהודי ג מדווחי באופ בולט יותר על איומי כלפי מורי ) 5.7%לעומת
 ,(2.6%על פגיעה אלימה במורי –  3.8%לעומת  ,2.1%ועל הכאת ילדי אחרי ) 21.3%לעומת
.(15.3%
פיקוח ממלכתי לעומת פיקוח ממלכתי דתי )לוח  .3ה(5 .
הדיווחי של תלמידי בחטיבות העליונות בפיקוח הממלכתי דתי על אלימות שהפנו כלפי
אחרי ה נמוכי באופ עקבי וניכר מאלו של עמיתיה בפיקוח הממלכתי .ההבדלי הבולטי
היא השכיחות הנמוכה יחסית של דיווחי בפיקוח הממלכתי דתי על הערות מיניות ) 6.7%לעומת
 ,(2.4%על אלימות כלפי מורי ) 1.1%לעומת  ,(2.4%והזמנת הורי –  2.2%לעומת  4.4%בפיקוח
הממלכתי.
לא יהודי לעומת לא יהודי בדואי )לוח  .3ה(6 .
יש הבדלי ניכרי בי שתי הקבוצות שהשוונו במיגזר הלא יהודי .התלמידי הבדואי
מדווחי יותר מאחרי על אלימות כלפי מורי  10.2% -מתוכ מדווחי שפגעו פיזית במורה ו
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 9.0%שאיימו על מורה .זאת ,לעומת  3.7%ו  5.6%בקרב התלמידי האחרי במיגזר הלא יהודי.
לעומת זאת ,נמו יותר שיעור התלמידי הבדואי המדווחי שקללו או העליבו תלמיד אחר )
 24.8%לעומת  ,(35.3%ואלו שהעירו הערות מיניות ) 5.7%לעומת  .(7.9%תלמידי אלו ג
מדווחי פחות על איומי ומכות כלפי תלמידי אחרי ) 16.3%לעומת כ  21%מהתלמידי
האחרי במיגזר הלא יהודי(.

ו .הבאת כלי נשק
מלוח  .3ו 1 .נית ללמוד כי הנשק השכיח הוא נשק קר  5.5%על הבאת סכי לביה"ס ,ועל
הבאת נשק ח דיווחו  .1.9%הבני מביאי לבית הספר יותר אקדחי ) 3.7%לעומת 0.2%
מהבנות( ויותר סכיני ) 9.3%לעומת  .(2.1%בהשוואה בי הכיתות נראה שיש ירידה קטנה
בכיתות יא' –  1.7%דיווחו על הבאת נשק ח )לעומת  2.0%בכיתה י'( ו  5.0%על סכי )לעומת
 .(5.8%התלמידי במיגזר היהודי מדווחי מעט יותר מהתלמידי במיגזר הלא היהודי על הבאת
נשק ח ) 2.0%לעומת  (1.7%ופחות על הבאת סכיני ) 5.3%לעומת  .(5.7%תלמידי הממלכתי
מדווחי יותר על הבאת נשק ח ) 2.4%לעומת  ,(0.6%ועל הבאת סכיני ) 5.8%לעומת (3.8%
מאשר תלמידי הממלכתי דתי .השכיחות של הבאת נשק בקרב התלמידי הבדואיי היא גבוהה
בהרבה מזו שבקרב התלמידי הלא יהודי האחרי –  4.3%לעומת  ,1.6%שכיחות הבאת
סכיני היא מעט נמוכה יותר אצל הבדואי –  5.3%לעומת .5.7%
השוואה לשנת תשנ"ט
יש ירידה עקבית בדיווחי על הבאת נשק ח  .הירידה הבולטת ביותר הייתה במיגזר הלא
יהודי מ  3.4%ל  1.7%בשנת תשס"ב .התמונה פחות עקבית בכל הקשור להבאת סכי לבית
הספר .במיגזר הלא יהודי יש ירידה גדולה – מ  10.1%בתשנ"ט ל  5.7%תשס"ב .לעומת זאת
במיגזר היהודי יש עלייה ,הבולטת בפיקוח הממלכתי דתי – מ  2.4%ל  3.8%בשנת תשס"ב.

ז .היעדרות מלימודי בגלל פחד מאלימות
שיעור התלמידי בחטיבות העליונות שנעדרו בחודש שקד לעריכת הסקר לפחות יו אחד
מבית הספר כי פחדו שמישהו יפגע בה בבית הספר או בדר אליו הוא נמו מאוד ) 3.0%לוח .3
ז .(1 .שיעור הדיווח אצל הבני גבוה מזה של הבנות ) 3.8%בקרב הבני לעומת  2.3%בקרב
הבנות( .בכיתה יא' יש פחות היעדרויות מכיתה י' –  3.7%לעומת  .2.2%לא היו הבדלי ניכרי
בי המיגזר היהודי ללא יהודי ) 3.3%לעומת  ,(2.6%ובתו בתי הספר היהודי היו מעט פחות
היעדרויות עקב פחד בפיקוח הממלכתי דתי ) 3.8%בפיקוח הממלכתי לעומת  1.8%בממלכתי
דתי( .אול  ,במיגזר הלא יהודי היה הבדל ניכר בי התלמידי הבדואי לאחרי – שיעור
התלמידי הבדואי שדיווחו שלא היו בבית ספר לפחות פע אחת עקב פגיעה מצד תלמיד אחר
היה  5.8%לעומת  2.5%בקרב שאר התלמידי במיגזר הלא יהודי .בדיקה נוספת )לוח  .3ז(2 .
מעלה שבעוד ששיעור ההיעדרות של בנות בדואיות דומה לזה של בנות יהודיות ) (2.9%היה
השיעור בקרב הבני הבדואי גבוה במידה ניכרת מכל שאר הקבוצות ) 9.5%לעומת  3.8%בכלל
המיגזר הלא יהודי(.
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השוואה בי תשנ"ט לתשס"ב )לוח  .3ז(3 .
בקרב כלל התלמידי יש ירידה ברורה בדיווח על היעדרות מבית הספר עקב פחד מ – 4.6%
ל –  .3.0%הירידה בולטת במיוחד במיגזר הלא יהודי שבו הירידה הגדולה הייתה מ  6.2%ל –

.2.6%

ח .הערכת החומרה של בעיית האלימות בבית הספר
התלמידי נשאלו לגבי הערכת עד כמה בעיית האלימות בבית הספר שלה היא גדולה על
גבי סול ב  5דרגות ) =1לא בעיה  =2בעיה קטנה  =3בעיה בינונית  =4בעיה גדולה  =5בעיה
גדולה מאוד( .לוח  .3ח .1 .מציג את התפלגות התשובות עבור כל התלמידי  .כ 30%
מהתלמידי חושבי שבבית ספר אי בעיית אלימות או שהבעיה קטנה מאוד .כחמישית
מהתלמידי חושבי שזוהי בעיה גדולה או גדולה מאוד ) (21.6%ועוד  24.3%חושבי שהבעייה
היא בינונית .בממוצע ,חושבי תלמידי החטיבות העליונות שהאלימות בבית הספר שלה היא
בעיה קטנה עד בינונית בהיקפה )ממוצע=  ,2.52ס.ת .(1.33
יש הבדלי בי הקבוצות שנבדקו במחקר זה .הפערי בי הבני לבנות אינ גדולי –

 31.6%מהבנות חושבות שאי בעייה או הבעייה קטנה מאוד לעומת  29.5%מהבני ו  9.6%מה
חושבות שהבעיה גדולה מאוד לעומת  14.3%מהבני  .יש דמיו רב בי כיתות י' ליא'.
יש הבדלי בולטי בהערכות של התלמידי הלא יהודי לעומת היהודי  .שיעור
התלמידי במיגזר הלא יהודי החושבי שבבית ספר יש בעייה גדולה מאוד הוא  22.5%לעומת
רק  5.7%בקרב התלמידי היהודי )ממוצע  3.12לעומת  2.13אצל היהודי (.
בקרב התלמידי היהודי יש נטייה ברורה אצל תלמידי החטיבות העליונות בפיקוח
הממלכתי דתי לראות את הבעייה כקטנה יותר 66.2% :מה חושבי שבבית הספר שלה
הבעייה קטנה מאוד או לא קיימת בהשוואה ל –  31.3%בקרב התלמידי בחינו הממלכתי
היהודי )ממוצע של  1.64לעומת  2.28בפיקוח הממלכתי( .הפער נובע במידה רבה מהמספר הרב של
בנות בפיקוח הממלכתי דתי שבבתי הספר שלה חומרת בעיית האלימות היא נמוכה במיוחד
לדעת  80.3% :חושבות שאי בעייה או שהבעייה קטנה מאוד לעומת רק  29.5%מהבנות בפיקוח
הממלכתי .הפער בקרב הבני קט יותר –  48.0%לעומת  33.6%מתלמידי הפיקוח הממלכתי
החושבי שהבעיה היא קטנה מאוד או לא קיימת )נתוני אלו אינ מופיעי בפירוט בטבלאות
המוצגות כא  ,א הממוצעי הרלבנטי מופיעי בלוח  .3ח.(2 .
אי הבדלי ניכרי בי התלמידי הבדואי לאחרי במיגזר הלא יהודי.
השוואה בי תשנ"ט לתשס"ב )לוח  .3ח(3 .
בקרב כלל התלמידי בחטיבות העליונות יש ירידה בהערכת חומרת בעיית האלימות מאז
הסקר שנער בשנת תשנ"ט .ירידה זו התרחשה בעיקר במיגזר היהודי )ממוצע של  2.52לממוצע
של  2.13בשנת תשס"ב( .במיגזר הלא יהודי ההערכות באשר לחומרת בעיית האלימות עלו
מממוצע  2.88ל .3.12
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ט .הערכת התלמידי את רמת האלימות בהשוואה לשנה הקודמת
בסקר ביקשנו מהתלמידי להערי את השינויי ברמת האלימות בבית הספר בהשוואה
לשנה הקודמת  -הא חלה עלייה ,ירידה ,או שהמצב יציב .השתמשנו בסול  = 1 -בשנה
הנוכחית יש הרבה יותר אלימות = 2 ,יש יותר אלימות = 3 ,רמת האלימות דומה לזאת בשנה
שעברה = 4 ,יש פחות אלימות השנה ,ו  = 5 -יש הרבה פחות אלימות בשנה הנוכחית.
באופ כללי יש נטייה ברורה המצביעה על כ שיש יותר תלמידי המזהי הפחתה ברמת
אלימות מאשר תלמידי המעריכי שחלה עלייה ברמת האלימות מאז השנה הקודמת )לוח  .3ט.
 .(1בס הכל  42.1%מהתלמידי מעריכי שחלה ירידה ברמת האלימות לעומת  23.2%שהעריכו
שחלה עלייה .בהשוואות השונות שערכנו נראה שלא היו הבדלי ניכרי בי בני ובנות .מצאנו
שבהשוואה בי הכיתות ,יותר מתלמידי כיתות יא' מזהי יציבות מתלמידי כיתות י' )38.9%
לעומת  ,(31.1%ויותר מתלמידי י' מזהי הפחתה באלימות ) 45.0%לעומת .(38.9%
בהשוואה בי יהודי ללא יהודי מתברר שבקרב התלמידי היהודי יש שיעור גבוה
בהרבה מזה של הלא יהודי האומרי שהמצב נשאר יציב ) 40.6%לעומת  ,(25.3%ומספר קט
יותר של תלמידי החושבי שהאלימות בבית הספר היא גבוהה בהרבה מהשנה הקודמת )4.5%
לעומת  .(14.4%אי הבדלי ניכרי בי תלמידי הפיקוח הממלכתי לאלו בממלכתי דתי .בקרב
התלמידי הבדואי יש יותר תלמידי שחשי שחלה הפחתה באלימות מאשר בקרב שאר
התלמידי במיגזר הלא יהודי ) 40.9%לעומת .(54.2%

י .הערכת הטיפול של המנהל והמחנ באלימות
שאלנו את התלמידי אי ה מעריכי את דר הטיפול של המנהל והמחנ ע נושא
האלימות .התשובות היו על הסול  = 1 :בצורה טובה מאוד;  = 2בצורה טובה;  = 3בצורה לא
טובה;  = 4בצורה מאוד לא טובה .לוח  .3י 1 .מציג את התפלגות התשובות של הקבוצות השונות
המתייחסות לתפקוד המנהל .באופ כללי ,רוב התלמידי מעריכי את תפקוד המנהל בצורה
טובה  33.0% -מעריכי שהמנהל מטפל בנושא בצורה טובה מאוד ועוד  41.2%אומרי שהוא
מטפל בצורה טובה .רק  12.0%מהתלמידי אומרי שלדעת המנהל מטפל בנושא האלימות
בצורה מאוד לא טובה .ההערכות של הבני ה פחות חיוביות משל הבנות  29.4% -חושבי
שהמנהל מתפקד בצורה לא טובה לעומת רק  22.4%מהבנות .יש דמיו גדול בי כיתות י' ליא'.
בהשוואה בי היהודי ללא יהודי מתברר שבקרב התלמידי הלא יהודי התגובות ה יותר
מקוטבות מאשר בקרב היהודי  -יותר תלמידי אומרי שהמנהל מתפקד בצורה טובה מאוד )
 35.1%לעומת  31.8%בקרב היהודי ( ,ויותר תלמידי אומרי שהמנהל מתפקד בצורה מאוד לא
טובה ) 15.8%לעומת  .(9.8%ההערכות של תלמידי הממלכתי דתי ה חיוביות בהרבה משל
עמיתיה בפיקוח הממלכתי  54.9% -מה אמרו שמנהל מטפל באלימות בצורה טובה מאוד
בנושא האלימות בהשוואה ל  25.5% -מתלמידי הממלכתי .לא נמצאו הבדלי בולטי בי
הבדואי לאחרי .
לוח  .3י 2 .מציג את ההערכות באשר לתפקוד המחנ  .באופ כללי הערכות אלו ה חיוביות
יותר מאלו באשר למנהל .שלושה מתו ארבעה תלמידי מעריכי את תפקוד המחנ באופ
חיובי ) .(78.3%בקרב הבני יש יותר תלמידי המעריכי את תפקוד המחנ כלא טוב )24.4%
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לעומת  18.9%בקרב הבנות( .אי הבדלי בולטי בי תלמידי כיתות י' לכיתות יא' ובי יהודי
ללא יהודי  .ההערכות של התלמידי הבדואי ה השליליות ביותר  24.2% -חושבי שתפקוד
המחנ אינו טוב )לעומת  18.0%בקרב עמיתיה במיגזר הלא יהודי(.

יא .אקלי בית הספר  -תחושת חוסר בטחו בבית הספר
הצגנו בפני התלמידי שאלות על אקלי בית הספר במספר תחומי הרלבנטיי למחקר
על האלימות .הסול היה = 1 :מאוד לא מסכי ע ההיגד;  = 2לא מסכי ;  = 3מסכי ; ו = 4
מסכי מאוד .שאלנו על תחושות חוסר הבטחו של התלמיד .באופ כללי נית לראות בלוח  .3יא.
 1שכאחד מתו עשרה תלמידי מגדיר את בית הספר כמקו מסוכ עבורו ) .(10.4%החשש הוא
מתלמידי אחרי שיפגעו בתלמיד ויתנו לו מכות ) 8.5%מסכימי ע ההיגד( ,שתלמידי אחרי
יאיימו ויציקו ) (9.4%וג שתלמידי יפגעו בו בדר לבית הספר וממנו ).(9.5%
בני לעומת בנות )לוח  .3יא(2 .
שיעור הבני המסכי ע ההיגד שבית הספר הוא מסוכ הוא גבוה מזה של הבנות –

 11.9%לעומת  .9.1%הבני חוששי יותר שיתנו לה מכות בבית הספר ) 9.5%לעומת (7.6%
והבנות חוששות יותר מאיומי והצקות ) 10.3%לעומת  8.4%מהבני (.
השוואה לפי דרגות כיתה )לוח  .3יא(3 .
יש נטייה עקבית לשיעור מעט גבוה יותר של תחושת חוסר בטחו בקרב תלמידי כיתות י'.
נטייה זו בולטת בכל הקשור לחשש מפגיעה ומכות של תלמידי אחרי –  10.1%מתלמידי כיתות
י' לעומת  6.6%מתלמידי כיתות יא' מסכימי ע ההיגד ,וחשש מאיומי והצקות בבית הספר –

 10.6%לעומת  7.9%בכיתות יא'.
מיגזר יהודי לעומת לא יהודי )לוח  .3יא(4 .
שיעור התלמידי הלא יהודי החושבי שבית הספר שלה הוא מקו מסוכ הוא גבוה
במידה רבה משיעור התלמידי היהודי החושב כ –  20.1%לעומת  .4.8%התלמידי הלא
יהודי חוששי מפגיעות בדר לבית הספר וממנו במידה ניכרת יותר מהתלמידי היהודי –

 15.3%לעומת  .6.0%ה ג חוששי יותר ממכות בבית הספר ) 13.4%לעומת .(5.7%
פיקוח ממלכתי לעומת פיקוח ממלכתי דתי )לוח  .3יא(5 .
תלמידי הפיקוח הממלכתי בחטיבות העליונות מבטאי יותר תחושות חוסר ביטחו מאשר
תלמידי הפיקוח הממלכתי דתי –  5.6%מסכימי ע ההיגד שבית הספר הוא מקו מסוכ
עבור  ,לעומת  2.2%מתלמידי הממלכתי דתי .תלמידי הפיקוח הממלכתי ג מדווחי על יותר
תחושת חוסר בטחו בדר לבית הספר וממנו –  6.8%לעומת .3.0%
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לא יהודי לעומת לא יהודי בדואי )לוח  .3יא(6 .
יש שיעור גבוה יותר של תלמידי בדואי המסכימי שבית הספר הוא מקו מסוכ
עבור  24.8%לעומת  19.9%משאר התלמידי במיגזר הלא יהודי )ו  4.8%מהתלמידי
היהודי (.

יב .אקלי בית הספר – מדיניות בית הספר בתחו האלימות
הצגנו בפני התלמידי שורה של היגדי המתייחסי לדרכי שבה בית הספר מתייחס
לאלימות ופועל כדי למנוע אותה ולטפל בה )לוח  .3יב .(1 .כשלושה רבעי מהתלמידי מסכימי
ע ההיגדי המצייני שכשה מתלונני שמישהו פגע בה המורי עוזרי לה ),(75.1%
שהחוקי והכללי בנוגע לאלימות ה הוגני ) ,(74.6%ושהמחנכת עושה מאמ רציני למנוע
אלימות ולטפל בה ) 73.4%לא שונה בהרבה מהיגד דומה לגבי המנהל –  .(70.7%שיעורי ההסכמה
הנמוכי יותר התייחסו להיגד שמציי שבהפסקה יש מורי המשגיחי כדי למנוע אלימות )
 ,(52.9%וג להיגדי המתייחסי לשיתו תלמידי בטיפול באלימות ) (53.3%ולמאמ בבית
הספר לשת תלמידי בהחלטות חשובות ).(54.4%
בני לעומת בנות )לוח  .3יב(2 .
ההערכות של הבני ה באופ עקבי פחות חיוביות מאלו של הבנות והפער בי שיעורי
ההסכמה נע בי  10%ל  .18%הפערי בולטי במיוחד בכל האמור להוגנות של טיפול המורי
באירועי אלימות ) 62.1%הסכמה בקרב הבני לעומת  76.4%אצל הבנות( ,והתחושה שמשתל
לפעול לפי הכללי ) 66.0%לעומת  .(76.7%הפערי הקטני יותר התייחסו להסכמה ע ההיגדי
הנוגעי לשיתו תלמידי –  58.0%מהבנות הסכימו שמשתפי את התלמידי בטיפול בבעיות
אלימות ושנעשה מאמ לשת את התלמידי בהחלטות לעומת  47.8%מהבני .
השוואה לפי דרגות כיתה )לוח  .3יב(3 .
ההבדלי בי כיתות י' ליא' ה קטני מאוד.
מיגזר יהודי לעומת לא יהודי )לוח  .3יב(4 .
בהשוואה בי המיגזרי בולטת העובדה שהתלמידי במיגזר הלא יהודי מעריכי את דרכי
הטיפול באלימות בצורה יותר חיובית מהתלמידי במיגזר היהודי .ההבדלי הבולטי ה
בתיאור האקטיביות הרבה של המורי במיגזר הלא יהודי :רק  41.1%מהתלמידי היהודי
מסכימי שיש מורי בחצר המשגיחי כדי למנוע אלימות לעומת  72.6%מהתלמידי הלא
יהודי  .לעומת  82.2%מהתלמידי הלא יהודי האומרי שכשיש מכות וקטטות בחצר המורי
מתערבי היו רק  53.2%מהתלמידי היהודי שהסכימו ע היגד זה .כמו כ  ,רק 59.2%
מהתלמידי היהודי אומרי שכשמטרידי תלמיד מינית יש מורה שמתערב כדי להפסיק זאת,
לעומת  77.5%מהתלמידי הלא יהודי .
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פיקוח ממלכתי לעומת פיקוח ממלכתי דתי )לוח  .3יב(5 .
ברוב רוב של ההיגדי מתארי התלמידי בפיקוח הממלכתי דתי את דרכי הטיפול
באלימות בצורה חיובית יותר .ההבדל הבולט ביותר הוא בהסכמה רבה להיגד שהתלמידי
ממלאי תפקיד חשוב בטיפול באלימות –  73.8%מסכימי בממלכתי דתי לעומת 50.0%
מהתלמידי בפיקוח הממלכתי .התלמידי בממלכתי דתי ג מעריכי יותר שהמורי מצליחי
לטפל היטב בתלמידי שעושי בעיות ) 72.1%לעומת  ,(54.3%וההערכה הכללית שבית הספר
עושה מספיק כדי למנוע אלימות ) 76.0%לעומת  58.7%מהתלמידי בפיקוח הממלכתי( .יש לציי
ששיעור התלמידי בפיקוח הממלכתי דתי האומרי שיש מורי בחצר כדי להשגיח ולמנוע
אלימות הוא נמו במידה משמעותית מהשיעור בממלכתי ) 29.3%לעומת  .(44.2%יתכ שעובדה זו
קשורה לרמת האלימות הנמוכה המדווחת על ידי תלמידי החטיבות העליונות בפיקוח הממלכתי
דתי.
לא יהודי לעומת לא יהודי בדואי )לוח  .3יב(6 .
יש נטייה ברורה ועקבית של התלמידי במיגזר הלא יהודי להערי את מדיניות הטיפול
באלימות בצורה חיובית יותר משל התלמידי הבדואי שבמיגזר זה .ההבדלי היותר בולטי
התייחסו לתחושה שהכללי ה הוגני ) 71.5%לעומת  52.1%מהתלמידי הבדואי ( ,ולהערכה
שמשתל לנהוג בהתא לכללי אלו ) 73.1%לעומת  .(57.8%לא היו פערי בכל הקשור לשיתו
תלמידי בטיפול באלימות ובהחלטות בבית הספר.

יג .אקלי בית הספר – תמיכת מורי בתלמידי
בסקר הצגנו שורה של שאלות הנוגעות להיבט של האקלי שעשוי להיות קשור לתחושות
התלמידי בנושא האלימות והוא התמיכה שהתלמידי חשי מצד המורי  .הסול היה זהה
לסול של השאלות האחרות על אקלי בית הספר .בתחו זה נית לזהות שלושה היבטי שוני
מבחינת שכיחות )לוח  .3יג .(1 .ראשית ,יש הסכמה גדולה יחסית שהמחנכת מכבדת את התלמיד
–  42.1%מסכימי ע ההיגד ועוד  40.1%תלמידי נוספי מסכימי מאוד ע היגד זה10.0% ,
מאוד לא מסכימי ע ההיגד ועוד –  7.8%אינ מסכימי אתו .כמו כ  ,יש הסכמה רחבה יחסית
שכשלתלמיד יש מקרה חירו או בעיה רצינית יש תמיד מבוגר בבית הספר שמוכ לעזור לו )
 71.6%של הסכמה( .יש הסכמה פחות גדולה ע ההיגדי המתייחסי לכ  ,שלתלמיד יש יחסי
קרובי וטובי ע המורי ) ,(67.0%שלמבוגרי בבית הספר איכפת מהתלמידי ),(63.8%
ושאפשר לבטוח ברוב המורי בבית הספר ) .(63.8%יש הסכמה קטנה בהרבה ע ההיגד
המתייחס ליכולת לשת את המחנכת בקשיי – פחות מ  40%מהתלמידי ) (36.3%מסכימי
שכשרע ועצוב לה ה יכולי לדבר ע המחנכת ,ורק שליש מהתלמידי בחטיבות העליונות )
 (33.2%מסכימי שכשיש לה בעיות ע חברי ה מרגישי נוח לדבר על כ ע המחנכת.
בני לעומת בנות )לוח  .3יג(2 .
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יש נטייה ברורה ,א לא חזקה בעוצמתה לבנות לתאר את תמיכת המורי בצורה חיובית
יותר .הפער הגדול יותר הוא הסכמה רבה יותר בקרב הבנות שכשלתלמיד יש מקרה חירו או
בעיה רצינית יש מבוגר שמוכ לעזור לו ) 77.3%לעומת  65.1%מהבני ( ,ושלמבוגרי בבית הספר
איכפת מהתלמידי ) 69.1%לעומת  .(58.1%לא היו כמעט הבדלי בחטיבות העליונות בתחושה
של התלמידי והתלמידות שה יכולי לדבר ע המחנכת על קשיי אישיי .
דרגות כיתה )לוח  .3יג(3 .
יש נטייה עקבית וחלשה בעוצמתה של הערכות חיוביות יותר של תלמידי כיתות יא'
בהשוואה לכיתות י' ,באשר ליחסיה ע המורי .
מיגזר יהודי לעומת לא יהודי )לוח  .3יג(4 .
יש הבדלי ניכרי בדפוסי התשובות של תלמידי יהודי לעומת התלמידי הלא יהודי .
ההבדלי היותר בולטי מתייחסי לתחושת התלמיד שהוא מרגיש נוח לדבר ע המחנכת כשיש
לו בעיות ביחסי ע חברי ) 47.5%בקרב התלמידי הלא יהודי לעומת רק  24.9%בקרב
התלמידי היהודי ( .כמו כ  81.0% ,מהתלמידי הלא יהודי אומרי שיש לה יחסי קרובי
וטובי ע מוריה לעומת רק  59.0%מהתלמידי היהודי  .מעניי שלגבי ההערכה שלמורי
בבית הספר איכפת מהתלמידי שיעור ההסכמה היה דווקא גבוה יותר בקרב התלמידי
היהודי –  66.3%בהשוואה ל  59.6%מהתלמידי הלא יהודי (.
ממלכתי וממלכתי דתי )לוח  .3יג(5 .
יש נטייה עקבית וברורה להערכות חיוביות יותר בפיקוח הממלכתי דתי לעומת הממלכתי.
התלמידי בחטיבות העליונות בפיקוח הממלכתי דתי מתארי את היחסי שלה ע המורי
בצורה חיובית יותר –  74.6%אומרי שיש לה יחסי קרובי וטובי ע מוריה )בהשוואה ל
) 37.3% ,(54.3%בהשוואה ל  21.2%בפיקוח הממלכתי( אומרי שכשיש לה בעיות ביחסי ע
חברי ה מרגישי נוח לדבר על כ ע המחנכת ,ו ) 45.7%בהשוואה ל  (30.1%מרגישי בנוח
לדבר ע המחנכת כשעצוב לה ורע לה .
לא יהודי לעומת לא יהודי בדואי )לוח  .3יג(6 .
בכל ההיגדי המתייחסי לתמיכת מורי נוטי התלמידי הלא יהודי להערי את
המצב באופ חיובי יותר מאשר עמיתיה הבדואי  .ההבדלי אינ גדולי  .ההבדל הבולט ביותר
היה באשר לכ שאפשר לסמו ולבטוח על רוב המורי בבית הספר ) 63.7%לעומת .(52.0%
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