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אלימות במערכת החינו&  %תשנ"ט
מטרת המחקר היא לספק משוב על היק 5התופעה וההיבטי 4השוני 4של אלימות בבית%ספר ,על
התנהגויות אלימות ספציפיות ועל תחושות איו 4בטווח גילי 4רחב ובמגזרי 4שוני 4של האוכלוסייה בישראל,
כפי שמדווחי 4על%ידי התלמידי 4וכפי שבאי 4לידי ביטוי בתפיסת המחנכי 4והמנהלי 4של אות 4תלמידי.4
המסגרת המושגית של המחקר נשענת על הגישה האקולוגית%מערכתית .לפי גישה זו יש להבי; אלימות
של תלמידי 4במערכת החינו& בהקשר של יחסי גומלי; בי; המערכות השונות שמשפיעות על התלמידי4
ומוריה :4מערכת בית הספר ,המשפחה ,קבוצת השווי ,4מערכות ומוסדות כגו; מערכת הפיקוח החינוכי
והמשטרה ,הסביבה החברתית המיידית בשכונה ובישוב ,וכלל המערכות החברתיות והתרבותיות בחברה
הישראלית .המחקר הנוכחי ממוקד אמנ 4באלימות בבית הספר ,א& פותח פתח לקשור תופעה זו ע 4תופעות
אחרות ומערכות חברתיות נוספות.
במחקר זה התייחסנו למספר רב של שאלות וסוגיות בתחומי 4מגווני 4של אלימות בבתי ספר .בקרב
התלמידי 4בדקנו היבטי 4שוני 4של אלימות בי; תלמידי ,4אלימות מצד צוות המבוגרי 4בבית הספר
כלפיה ,4הטרדה מינית ,תפיסת החומרה של בעיית האלימות בבית הספר ,היעדרות מבית הספר בגלל פחד
מאלימות בבית הספר או בדר& אליו ,היבטי 4של האקלי 4בבית הספר ,דיווח על גורמי סיכו; לאלימות ,הבאת
כלי נשק לבית הספר להגנה עצמית )בחטיבות ביניי 4וחטיבות עליונות( והתמודדות התלמידי 4והמורי 4ע4
התופעה .בקרב המחנכי 4והמנהלי 4בדקנו ג 4נושאי 4הקשורי 4לדרכי ההתמודדות שלה 4ע 4אלימות,
כמניעה וכתגובה למעשי אלימות ,צרכי 4שוני 4הקשורי 4להתמודדות ע 4האלימות ,פעולות שה 4נוקטי4
להגנה עצמית ,הערכה של ההכשרה שה 4עברו בנושא זה ,והצרכי 4שלה 4בתחו.4
מחקר ארצי מייצג זה ,המתמקד בסוגיית האלימות בי; כותלי בית הספר ,הוא הראשו; מסוגו הנער&
בישראל ואחד מהבודדי 4שנערכו בעול 4כולו .שאלוני המחקר היו מקיפי 4ומפורטי 4ובחנו את תופעת
האלימות בבית הספר בהרחבה ,הליכי הדגימה היו קפדניי 4ביותר וכ& ג 4הפיקוח על דר& איסו 5הנתוני4
והקלדת .4להערכתנו ממצאי המחקר מספקי 4תמונה אמינה ומקיפה המשקפת את הדר& שבה תלמידי,4
מחנכי 4ומנהלי 4חווי 4את האלימות בבית ספר.4
בתמצית זו אנו מציגי 4עבור כל אחד מהנושאי 4המרכזיי 4את השכיחות של התופעות שנחקרו ,וכ;
משווי 4את שכיחות התופעות בי; הקבוצות השונות שנסקרו :בני 4לעומת בנות; דרגות כיתה; תלמידי4
במיגזר היהודי לעומת תלמידי 4במיגזר הלא יהודי; ובתו& המיגזר היהודי ,השוואה בי; תלמידי הפיקוח
הממלכתי לעומת תלמידי הפיקוח הממלכתי%דתי .לתמצית מצור 5נספח הכולל מספר תרשימי 4המציגי4
היבטי 4מרכזיי 4של הממצאי.4
שיטה
המחקר נער& בשני גלי 4של איסו 5נתוני 4בשנת הלימודי 4תשנ"ט .הגל הראשו; נער& בחודש חשוו;
)נובמבר  (1998והוא מתייחס לדיווחי 4של תלמידי 4בלבד .הגל השני נער& בחודש אדר )מארס  (1999ובו שבנו
לאות 4התלמידי 4והוספנו ג 4את זוויות הראייה של המחנכי 4והמנהלי 4באותו מדג 4של בתי ספר .הבסיס
למחקר בקרב התלמידי 4היה שאלוני 4סגורי 4ומובני 4שניתנו במסגרת כיתתית לתלמידי ,4בנוכחות נציג
החוקרי .4למחנכי 4ולמנהלי 4נשלחו בדואר שאלוני 4סגורי 4ומובני 4ואלה נאספו ברוב המקרי 4על%ידי
נציגי החוקרי 4בבתי%הספר ,ובחלק מהמקרי 4נשלחו בחזרה אל החוקרי 4בדואר.
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דגימת בתי הספר והכתות למחקר נועדה לייצג את שלבי החינו& השוני 4של בתי הספר )יסודי ,חטיבות
ביניי 4וחטיבות עליונות( ,את דרגות הכיתה )כיתות ד'%יא'( ,את המיגזר )יהודי ,לא%יהודי( ואת סוג הפיקוח
)ממלכתי ,ממלכתי%דתי( בכל מסגרות חינו& הרשמי במדינת ישראל.
מדג 4התלמידי :4בגל הראשו; נסקרו  15,916תלמידי ,4הלומדי 4ב 603 %כיתות במסגרת  232בתי%ספר
ברחבי האר=; בגל השני נסקרו  16,330תלמידי ,4הלומדי 4ב 626 %כיתות במסגרת  239בתי%ספר .שיעורי
ההשתתפות בשני הגלי 4היו גבוהי 4מאוד ,ובגל השני של המחקר היה גבוה יותר מזה שהיה בגל הראשו;
ועמד על .95%
מדג 4המנהלי :4כל המנהלי 4שבתי%הספר שלה 4עלו במדג 4הארצי קיבלו ,בדואר ,שאלו; למנהל.
כמחצית 4השיבו עליו מייד ,והחזירו את השאלו; המלא באמצעות הסוקרי 4שהגיעו לבתי%הספר .שאר
המנהלי 4קיבלו תזכורות ה; באמצעות הדואר וה; בטלפו; ,והחזירו את השאלו; בדואר .המדג 4כולל 197
מנהלי 4ומהווה שיעור החזרה של .85%
מדג 4המחנכי :4במדג 4המחנכי 4נכללו כל מחנכי השכבות הרלוונטיות )ד'%יא'( בבתי%הספר שעלו
במדג .4שאלוני המחנ& נשלחו לבתי%הספר בסמו& לזמ; שבו הגיעו הסוקרי 4לכיתות .בס&%הכל ,השתתפו
במחקר  1,509מחנכי 4בכיתות ד'%יא' )שיעור החזרה של  .(61.2%חלק משאלוני המחנכי 4נאספו על ידי
הסוקרי 4וחלק אחר נשלח בדואר על ידי בית הספר.
כלי המחקר לתלמידי 4היו שאלוני 4בעברית ובערבית בשתי גרסאות )לתלמידי כתות ד'%ו' ולתלמידי
כתות ז'%יא'( .השאלו; לכיתות הגבוהות היה ארו& יותר והכיל פריטי 4נוספי 4על אלו שהיו בשאלו; לכיתות
ד'%ו' .כלי המחקר מבוססי 4על שאלוני 4שפותחו בארה"ב על%ידי פורלונג ועמיתיו והנמצאי 4ש 4בשימוש
שוט .(Furlong et al., 1997) 5לצורכי המחקר הנוכחי נערכו שינויי 4והתאמות בשאלוני 4אלו ,והוספו מספר
פריטי .4כלי המחקר למנהלי 4ולמחנכי 4היו שאלוני 4שפותחו על ידי המחברי ,4בשיתו 5פעולה ע 4גורמי
משרד החינו&.
כל מנהל שבית הספר שלו נכלל במדג 4קיבל מראש הודעה בכתב על כ& מהמדענית הראשית של משרד
החינו& .לאחר מכ; ,הסוקרי 4תיאמו ע 4המנהלי 4מועד שבו ה 4יגיעו לבית הספר .במקרי 4של קושי בהשגת
שיתו 5פעולה מצד מנהלי בתי הספר ,עזרו מנהלי המחוזות והמפקחי 4הישירי 4של בתי הספר להשיג שיתו5
פעולה .בס& הכל השתתפו בסקר מעל ל 90% %מבתי הספר שעלו במדג ,4שיעור חסר תקדי 4בסקרי 4מסוג
זה ,בעיקר בהתחשב בלוח הזמני 4הקצר שהוקצה לאיסו 5הנתוני .4לא נמצא איפיו; מיוחד לבתי הספר אשר
סירבו להשתת 5במחקר.
ברוב בתי הספר זכינו לשיתו 5פעולה מלא מצד ההנהלה והתלמידי .4בכל מקרה שבו תלמידי 4התקשו
בהבנת שאלה ,הבהירו הסוקרי 4את משמעות המילה הבעייתית .בס& הכל מילאו את השאלוני 4כל
התלמידי 4שהיו נוכחי 4בכיתה ,למעט כמה עשרות בודדות של תלמידי ,4עולי 4חדשי ,4שלא היו מסוגלי4
לעמוד במשימה זו.
תמצית הממצאים המרכזיים
ממצאי המחקר מצביעי 4על כ& שאלימות בבתי הספר בישראל היא בעיה חמורה .הנתוני 4מצביעי 4על
שיעורי 4גבוהי 4של דיווח על אלימות בכל התחומי 4שנבדקו ,בכל שכבות הגיל ובכל מיגזרי האוכלוסייה
שהשתתפו במחקר .התמונה המתקבלת מהתלמידי 4קשה יותר מזו המתקבלת מהמחנכי 4ומהמנהלי .4אנו
מציגי 4להל; את תמצית הממצאי 4מהגל השני של איסו 5הנתוני .4ממצאי 4אלו דומי 4במידה רבה לאלו
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שהתקבלו בגל הראשו; .התמצית מציגה מגמות בולטות בנתוני 4לגבי התחומי 4השוני 4העוסקי 4באופ; ישיר
באלימות במערכת החינו& מנקודת ראות 4של התלמידי ,4של המחנכי 4ושל המנהלי.4

תפישות של תלמידים
אלימות בין תלמידים
רוב התלמידי 4במדג 4מדווחי 4על היות 4קורבנות לאלימות מילולית ופיזית בחודש שקד 4למחקר.
שיעור ניכר מתלמידי בתי הספר היסודיי 4וחטיבות הביניי 4מדווחי 4על כ& שקיללו אות) 4כ 80% %בבית
הספר היסודי ובחטיבת הביניי 4ו  65% %בחטיבה העליונה( .כשני שליש מתלמידי בתי הספר היסודיי4
וחטיבות הביניי 4וכמחצית מתלמידי החטיבות העליונות מדווחי 4שבמהל& החודש האחרו; תלמיד אחר לעג
לה ,4העליב או השפיל אות .4אחד מכל ארבעה תלמידי 4בחטיבות הביניי 4והעליונות מדווחי 4שהיו
מעורבי 4בחודש האחרו; בסכסו& על רקע של ריב בי; עדות ,בי; עולי 4לוותיקי ,4או בי; חמולות.
בתחו 4האלימות הפיזית נית; לראות בבירור ,שהיא שכיחה ביותר בקרב תלמידי בתי הספר היסודיי,4
מעט פחות בחטיבת הביניי ,4ופחות שכיחה באופ; משמעותי בחטיבה העליונה .פגיעות פיזיות בחומרה לא
קיצונית ה; השכיחות :כ 58% %מהתלמידי 4ביסודי ,מחצית מתלמידי חטיבות הביניי 4וכשליש מתלמידי
החטיבה העליונה מדווחי 4על כ& שתפסו ודחפו אות 4בכוונה לפחות פע 4אחת בחודש האחרו; .כששה עשר
אחוז מתלמידי החטיבה העליונה 32% ,מתלמידי חטיבות הביניי 4ו 48% %מתלמידי בית הספר היסודי
מדווחי 4שספגו בעיטה או אגרו 5לפחות פע 4אחת בחודש האחרו;.
כשליש מתלמידי בתי הספר היסודיי 4מדווחי 4על כ& שתלמיד אחר השתמש באב; או בחפ= אחר כדי
לפגוע בה .4השיעור יורד לכרבע בחטיבת הביניי 4ול 16% %בחטיבה העליונה .ההתנהגויות הקיצוניות יותר
שכיחות הרבה פחות ,א& אינ; זניחות בשיעור; .מתו& תלמידי החטיבות העליונות  5%ציינו שבחודש האחרו;
מישהו חת& אות 4בסכי; או במכשיר חד אחר בכוונה .בחטיבת הביניי 4היה השיעור גבוה מעט יותר .שיעור
גבוה מאד של תלמידי) 4כמחצית בבתי הספר היסודיי 4ובחטיבות הביניי ,4ושליש בחטיבה העליונה( מדווח
על כ& ,שתלמידי 4אחרי 4גנבו לה 4במהל& החודש האחרו; דברי 4אישיי 4או ציוד.
נוס 5להיות 4קורבנות לפגיעה ישירה ,מדווחי 4תלמידי 4רבי 4מאוד על איומי 4המופני 4כלפיה.4
כמחצית התלמידי 4בבתי הספר היסודיי ,4כשליש בחטיבות הביניי 4ורבע בחטיבות העליונות מדווחי 4על
תלמיד אחר שאיי 4לפגוע בה .4כמו כ; ,על איו 4בסכי; או אולר מדווחי 5% 4בחטיבה העליונה7.2% ,
בחטיבת הביניי 4ו 6.8% %ביסודי .כשמונה אחוז מתלמידי חטיבות הביניי 4והעליונות דיווחו על איומי 4מצד
חברי כנופיה בבית ספר .4כמו כ; ,כ 3% %מתלמידי חטיבות הביניי 4ותלמידי החטיבה העליונה דווחו שתלמיד
אחר איי 4עליה 4באקדח ושה 4ראו אצלו את האקדח.
תלמידי 4חוו ג 4איומי 4עקיפי 4יותר ,כשראו כלי נשק בבית הספר ,ג 4א 4לא כוונו כלפיה 4באופ;
ישיר .כבר בבית הספר היסודי מדווחי 3.7% 4מהתלמידי 4שראו תלמיד אחר ע 4אקדח .שיעור זה עולה
בהדרגה ע 4הגיל ) 4.1%בחטיבת הביניי 4ו–  4.9%בחטיבה העליונה( .יש לציי; ,שבמקרה זה יתכ; ומספר רב
של תלמידי 4מדווח על אקדח בודד שנראה בבית הספר .שיעור ניכר של תלמידי 4מדווח על היותו קורב;
לחר 4מצד תלמידי 4אחרי .4שיעור זה גבוה בעיקר בקרב תלמידי בית הספר היסודי )כ ,(40% %והוא יורד ע4
הגיל )כ 15% %בחטיבות הביניי 4וכ 12% %בחטיבה העליונה(.
העיבודי 4שערכנו מצביעי 4על כ& שיש הבדלי 4ניכרי 4בי; בתי ספר בכל הקשור לרמת האלימות בי;
תלמידיה :4יש בתי ספר שבה 4אירועי האלימות נדירי 4יותר ובאחרי 4יש שכיחות רבה של דיווחי 4על
קורבנות למעשי אלימות .ההבדלי 4האלו בולטי 4מאוד בכל הקשור לאירועי%אלימות קשי 4יותר .לדוגמה,
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בעוד שברבע מבתי הספר שיעור התלמידי 4המדווחי 4על סחיטה באיומי 4היה פחות מארבעה אחוז ,הרי
ברבע אחר מבתי הספר השיעור היה גבוה מעשרה אחוז ,כמעט פי שלושה .בדומה ,בחטיבות הביניי4
והעליונות בעוד שביותר מרבע מבתי הספר ) (28.2%לא היה א 5דיווח על איו 4בנשק ,הרי ברבע אחר מבתי
הספר דיווחו חמישה אחוז או יותר מהתלמידי 4על כ& שאיימו עליה 4באקדח .ביותר מרבע מבתי הספר לא
היה א 5תלמיד שדיווח שהביא נשק ח ,4בעוד שברבע מבתי הספר לפחות ארבעה אחוז דיווחו שהביאו נשק
ח .4כמו כ; ,ברבע מבתי הספר שיעור התלמידי 4שדיווח על הבאת נשק קר היה פחות משני אחוז ,וברבע אחר
השיעור עלה על שמונה אחוז.

השוואה בי; קבוצות
בנוס 5לתיאור השכיחות של חשיפה להתנהגויות אלימות ,בחנו הא 4יש תת קבוצות באוכלוסיית
התלמידי 4המדווחי 4על מידה רבה יותר של היות 4קורב; להתנהגויות אלימות מצד עמיתיה .4מצאנו
שהבני 4מדווחי 4הרבה יותר על היות 4קורבנות מאשר הבנות ,בעיקר בכל הקשור לאלימות פיזית .בכל שלבי
החינו& מדווחי 4הבני 4על הרבה יותר קורבנות לאלימות מאשר הבנות .הפערי 4בדיווח בי; בני 4לבנות
גדלי 4ע 4העלייה בגיל .ההבדלי 4בי; דרגות כיתה בתו& כל שלב חינו& אינ 4מצביעי 4על מגמה אחידה.
ההשוואה בי; המיגזר היהודי ללא יהודי מצביעה על הבדלי 4ניכרי 4בדפוסי האלימות .בקרב
התלמידי 4בבתי הספר היסודיי 4במיגזר הלא יהודי יש באופ; בולט יותר דיווחי 4על סחיטות באיומי6.4%) 4
במיגזר היהודי לעומת  17.0%במיגזר הלא יהודי( ,על איו 4בסכי; ) 4.5%לעומת  (14.0%ועל ראיית תלמיד
בבית הספר ע 4אקדח ) 1.8%לעומת  9.5%במיגזר הלא יהודי( .לעומת זאת ,בקרב תלמידי בית הספר היסודי
במיגזר היהודי יש דיווח רב בהרבה על קללות ) 89.3%לעומת  ,(54.9%ועל לעג ,עלבו; והשפלה ) 68.3%לעומת
.(42.8%
נראה שמגמה זו נמשכת בחטיבות הביניי .4בכל אחד מהתחומי 4שלהל; מדווחי 4תלמידי 4במיגזר
הלא יהודי על התנסויות בשיעורי 4גבוהי 4באופ; ניכר :איו 4באקדח ) 2.4%במיגזר היהודי לעומת 6.3%
במיגזר הלא יהודי( ,איו 4בסכי; ) 4.6%לעומת  ,(16.3%חיתו& בסכי; או במכשיר חד בכוונה ) 5.2%לעומת
 ,(9.1%סחיטה באיומי 7.3%) 4לעומת  ,(12.9%חר 10.4%) 4לעומת  32.7%במיגזר הלא יהודי( ,איו 4בדר&
לבית הספר ) 12.3%לעומת  (18.2%וראיית אקדח בבית הספר ) 3.4%לעומת  6.6%במיגזר הלא יהודי( .שוב,
אצל התלמידי 4במיגזר היהודי יש דיווח רב יותר על קללות ) 85.1%לעומת  (56.7%ועלבונות והשפלות )70.4%
לעומת  .(44.8%בחטיבה העליונה ההבדלי 4בי; המיגזרי 4ה 4באות 4הכיווני ,4א& הפערי 4קטני 4בהרבה.
ההבדלי 4בי; דיווחי תלמידי 4בחינו& הממלכתי והממלכתי דתי לא היו בולטי 4או אחידי .4ע 4זאת,
בכל שלבי החינו& היה מעט יותר דיווח על קללות בבתי הספר הממלכתיי 4מאשר בממלכתיי 4דתיי .4בבית
הספר היסודי הנטייה לא הייתה אחידה בכל הקשור לאלימות פיזית .בחטיבות הביניי 4הייתה תופעה
מעניינת :בעוד שתלמידי הפיקוח הממלכתי דתי מדווחי 4בשיעורי 4נמוכי 4יותר על ראיית סכיני 4בבית
הספר ) 40.6%לעומת  50.1%בפיקוח הממלכתי( ,ה 4מדווחי 4יותר על איומי 4בסכי; שהופנו כלפיה9.1%) 4
לעומת  (3.4%וכ; על יותר איומי 4באקדח ) 19.2%לעומת  11.7%בפיקוח הממלכתי( .תלמידי חטיבות הביניי4
בממלכתי דתי דיווחו ג 4יותר על מעורבות בסכסוכי 4על רקע ריב בי; עדות ) 34.7%לעומת .(25.0%
האירוע האלים ביותר
שאלנו את התלמידי 4בחטיבת הביניי 4ובחטיבה העליונה באשר לאירוע האלי 4ביותר בבית הספר
שבו ה 4אישית השתתפו בשנת הלימודי .4ציינו שהכוונה היא למקרה שבו התלמיד עצמו הותק) 5פיזית או
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מילולית( על ידי מישהו או שהוא עצמו תק 5מישהו אחר .הדגשנו שהכוונה לדברי 4שקרו בדר& לבית הספר
וממנו ,ולדברי 4שקרו במש& יו 4הלימודי.4
שיעור התלמידי 4שהיה מעורב באירוע מעי; זה מתו& כלל התלמידי 4בחטיבות הביניי 4היה 28.4%
ובחטיבה העליונה  .21.4%השיעור היה גבוה באופ; ניכר בקרב הבני) 4בחטיבת הביניי 42.3% ,4לעומת 15.5%
מהבנות ,ובחטיבה העליונה 34.5% :לעומת  8.0%מהבנות(.
האירועי 4היותר שכיחי 4היו אלו שכללו אלימות מילולית ואלו שהיו בה 4מכות ,אגרופי 4ובעיטות.
שיעור המדווחי 4על השתתפות באירוע אלי 4שכלל פגיעה מינית כלשהי היה  3.5%מכלל התלמידי 4ה;
בחטיבת הביניי 4וה; בחטיבה העליונה .בחטיבת הביניי ,4איו 4בנשק ח 4דווח על ידי  ,2.4%איו 4בנשק קר
על ידי  ,3.6%ואיו 4בחפצי 4אחרי 4כמו אב; ,מקל ,וכיסא צויי; על ידי  6.6%מהתלמידי .4אחוז אחד מכלל
התלמידי 4ציי; שהיה מעורב באירוע אלי 4שכלל שימוש בנשק ח ,4כשני אחוז ) (1.9%דיווחו על שימוש בנשק
קר ,ו 4.3% %על שימוש בחפצי 4אחרי .4הדיווח בחטיבה העליונה היה נמו& מעט יותר ,ושיעור המדווחי 4על
שימוש בנשק ח 4היה חצי אחוז מכלל המדג.4
יש הבדלי 4בולטי 4בי; בני 4לבנות באשר למקומו של נשק באירוע .לדוגמא ,כארבעה אחוז )(3.9%
מהבנות בחטיבות הביניי 4שהשתתפו באירוע אלי 4מדווחות שה; איימו או איימו עליה; בנשק ח 4לעומת
 5.2%אצל הבני 0.2% ,4ציינו שהיה שימוש בנשק ח ,4לעומת  3.2%מהבני .4ההבדלי 4בי; המיני 4באיו4
ובשימוש בנשק קר היו בולטי 4ג 4כ; 3.6% :מהבנות דיווחו על איו 4לעומת  11.6%מהבני ,4ו 2.8% %דיווחו
על שימוש בנשק קר ,לעומת  6.3%מהבני.4
כאשר בוחני 4את שיעור האיו 4בנשק בקרב אות 4תלמידי 4במיגזר הלא יהודי שהיו מעורבי 4באירוע
אלי ,4נראה ששיעור זה גבוה בהרבה מהשיעור היחסי בקרב התלמידי 4במיגזר היהודי .לדוגמא ,בחטיבה
העליונה  25.1%מדווחי 4על איו 4בנשק קר )לעומת  ,(13.4%ו 13.3% %על איו 4בנשק ח) 4לעומת 5.4%
במיגזר היהודי( .ג 4ההבדלי 4בדיווח על שימוש בנשק קר היו באותו הכיוו; 16.3% :במיגזר הלא יהודי לעומת
 7.6%במיגזר היהודי .ע 4זאת ,ההבדלי 4בדיווח באשר לשימוש בכלי נשק ח 4היו קטני 2.3% :4לעומת 2.0%
במיגזר היהודי.
שאלנו את התלמידי 4מי הקורב; או התוק 5באירוע האלי 4שבו השתתפו .למעלה משלושה רבעי 4של
הדיווחי 4בחטיבה העליונה היו על תלמיד אחר בבית הספר ) 81.0%בחטיבת הביניי (4וכעשרי 4אחוז בחטיבה
העליונה היו על ילדי 4שלא שייכי 4לבית הספר ) 14.0%בחטיבת הביניי .(4מצאנו דפוסי 4די שוני 4בקרב
הקבוצות השונות .אצל הבני 4בחטיבה העליונה היה דיווח רב יותר מאשר אצל הבנות על השתתפות ילדי4
שלא שייכי 4לבית הספר ) 21.6%לעומת .(9.6%
בחטיבת הביניי 4רוב רוב 4של התלמידי 4היהודי 4דיווח שהאירוע היה ע 4תלמיד מבית הספר
) ,(84.6%ורק  55.5%מהתלמידי 4הערבי 4דיווחו כ& .לעומת זאת ,דיווחו התלמידי 4הערבי 4הרבה יותר
תוקפנות של מורי 4ואנשי צוות ) 20.3%לעומת  ,(4.6%ילדי 4שלא שייכי 4לבית הספר ) 22.1%לעומת ,(12.8%
ומבוגרי 4מחו= לבית הספר ) 10.0%לעומת רק  2.9%בקרב היהודי.(4
באשר לתוצאות האירוע ,נית; לראות שבנות מדווחות הרבה יותר מאשר בני 4על פגיעה נפשית )30.6%
לעומת  13.5%בקרב הבני 4בחטיבה העליונה( .ג 4ההבדלי 4בי; תלמידי 4במיגזרי 4השוני 4ה 4עקביי.4
התלמידי 4במיגזר הלא יהודי מדווחי 4על הרבה יותר תוצאות שליליות לאירוע .דוגמא להבדלי 4הגדולי4
במיוחד בחטיבה העליונה :היעדרות מבית ספר ) 25.9%לעומת  9.1%במיגזר היהודי( ,ניתוח ,אישפוז )12.2%
לעומת  ,(4.8%הפנייה לחדר מיו; ) 9.6%לעומת  ,(4.5%ופגיעה רגשית ) 28.6%במיגזר הלא יהודי לעומת
.(14.6%
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שאלנו את התלמידי 4הא 4הצוות ידע על האירוע ,ומה הייתה תגובתו .שיעור התלמידי 4שדיווח על כ&
שהצוות ידע על האירוע היה כ .60% %באשר לתגובת הצוות כאשר ידע על האירוע ,ציינו כרבע מהתלמידי4
שהשתתפו באירוע אלי 4שהצוות לא עשה כלו.4
הטרדה מינית
נושא זה נבדק רק בקרב התלמידי 4בחטיבות הביניי 4והחטיבות העליונות .באופ; כללי ,שיעור הדיווח
על הטרדה מינית נע סביב  .10%שיעור הדיווח על הטרדה מינית היה ברוב המקרי 4גבוה יותר אצל הבני.4
הפריט יוצא הדופ; היה זה השואל לגבי ניסיו; 'להתחיל אית& בצורה מינית' ,שבו שיעור הבנות גבוה יותר
משיעור הבני) 4למשל :בחטיבה העליונה דיווחו על כ&  9.2%מהבני 4לעומת  11.2%מהבנות( .הבני 4בחטיבות
הביניי 4חשופי 4יותר להטרדה מינית לעומת תלמידי החטיבה העליונה.
אצל הבני 4בחטיבת הביניי 4בולטות בשכיחות; ההתנהגויות' :הראו ל& תמונות גסות או שלחו ל&
מכתבי 4גסי 4בלי שביקשת או הסכמת' )' ,(18.6%תלמיד או תלמידה הורידו ,או ניסו להוריד ל& חלק
מהבגדי 4כשלא הסכמת' )' ,(15.6%תלמיד או תלמידה ניסו לנשק אות& ג 4כשלא רצית בכ&' ) .(12.7%אצל
הבנות בחטיבת הביניי 4ההתנהגויות המדווחות בשכיחות הגבוהה יותר היו 'תלמיד או תלמידה נגעו או ניסו
לגעת ב& ,שלחו ידיי ,4בצורה מינית בלי שהסכמת' ) ,(12.1%ו'תלמיד או תלמידה ניסו להתחיל את& ,בצורה
מינית והעירו הערות מיניות שלא רצית בה .(10.4%) '4ההתנהגות הפחות שכיחה המתוארת על ידי הבנות
בחטיבת הביניי 4היא שניסו להוריד לה; חלק מהבגדי 4ללא הסכמת; ) ,3.0%לעומת  15.6%אצל הבני.(4
השוואה לפי דרגות כיתה
לא מצאנו מגמה ברורה לגבי שיעורי הטרדה מינית בכיתות השונות בתו& כל שלב חינו& .ההבדל )הלא
גדול( היחיד שנראה עקבי הוא ירידה  %ע 4העלייה בגיל  %בחטיבת הביניי 4בדיווח על ניסיונות להוריד בגדי4
)למשל ,אצל הבנות בכיתה ז' השיעור הוא  4.5%ובכיתה ט' .(1.7%
מיגזר יהודי לעומת מיגזר לא יהודי
שיעורי ההטרדה המינית בקרב הבני 4במיגזר הלא יהודי גבוהי 4בצורה ניכרת מאלה שבמיגזר היהודי.
ההבדלי 4הבולטי 4בחטיבת הביניי 4ה' :4ניסו לנשק אות& ג 4כשלא רצית בכ&' ) 23.9%לעומת  9.1%במיגזר
היהודי(' ,הראו ל& תמונות גסות או שלחו ל& מכתבי 4גסי 4בלי שביקשת או הסכמת ) 26.7%לעומת ,(16.4%
ו'ניסו להתחיל את& והעירו הערות מיניות שלא רצית בה 16.2%) '4לעומת  .(7.8%הפצת שמועות הנושאות
אופי מיני נמצאה בשכיחות דומה בשני המיגזרי.4
אצל הבנות התמונה מעורבת .ההתנהגויות השכיחות יותר אצל בנות במיגזר הלא יהודי היו הצצה
בשירותי) 4למשל ,בחטיבה העליונה  12.9% %במיגזר הלא יהודי לעומת  (6.6%וחשיפה לתמונות או למכתבי4
גסי 20.1%) 4לעומת  .(10.0%לעומת זאת ,מדווחות הבנות במיגזר היהודי על שכיחות רבה יותר של ניסיונות
לגעת בה 4בצורה מינית ללא הסכמת; )למשל ,בחטיבת הביניי 14.0% % 4לעומת  ,(5.9%על הערות מיניות לא
רצויות )בחטיבה העליונה  13.5% %לעומת  3.5%במיגזר הלא יהודי( ,וג 4על יותר ניסיונות לנשק אות; )6.8%
לעומת  2.9%אצל בנות בחטיבה העליונה במיגזר הלא יהודי(.
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השוואה בי; החינו& הממלכתי לממלכתי%דתי
בהשוואות בי; תלמידי 4בחינו& הממלכתי והממלכתי דתי באשר להטרדה המינית יש לערו& הבחנה
ברורה בי; חטיבת הביניי 4לחטיבה עליונה ובי; בני 4לבנות .בחטיבת הביניי 4הבני 4בחינו& הממלכתי דתי
מדווחי 4על שיעורי 4של הטרדה מינית הגבוהי 4באופ; ניכר מאלו שבחינו& הממלכתי .ההבדלי 4הבולטי4
יותר ,ה 4דיווח רב יותר בממלכתי דתי על תמונות גסות ומכתבי 4גסי 28.2%) 4לעומת  ,(13.6%על כ&
שתלמידי 4מציצי 4בשירותי 19.6%) 4לעומת  6.4%בממלכתי( ,וניסיונות להתחיל באופ; מיני ) 13.9%לעומת
 .(6.3%בחטיבה העליונה לעומת זאת ,המצב שונה .בקרב הבני 4בחינו& הממלכתי יש נטייה לדיווח על מעט
יותר מקרי 4של הטרדה מינית מאשר בחינו& הממלכתי דתי .ההבדלי 4הבולטי 4ה 4על יותר ניסיונות לנשק
אות 4ללא הסכמת 13.0%) 4לעומת  ,(8.3%ועל יותר ניסיונות להוריד לה 4חלק מהבגדי 9.3%) 4לעומת 5.5%
בחינו& הממלכתי דתי(.
התמונה שונה בכל הנוגע לבנות .יותר בנות בחינו& הממלכתי נוטות לדווח על הטרדות מיניות מאשר
בנות בחינו& הממלכתי דתי ה; בחטיבת הביניי 4וה; בחטיבה העליונה .בחטיבת הביניי 4ההבדלי 4הבולטי4
היו בדיווחי 4על ניסיונות לגעת באופ; מיני ) 16.4%לעומת  ,(4.5%ניסיונות להתחיל באופ; מיני ללא הסכמה
) 13.5%לעומת  ,(5.2%וניסיונות לנשק ללא הסכמה ) 9.7%אצל בנות בחינו& הממלכתי לעומת  3.5%אצל בנות
בחינו& הממלכתי דתי( .בחטיבה עליונה הפערי 4בי; הבנות בולטי 4א 5יותר .למשל ,יותר בנות בחינו&
הממלכתי מדווחות על הטרדה מינית בעיקר בכל הנוגע לניסיונות להתחיל את; ללא הסכמת; ) 15.9%לעומת
 ,(3.5%לכ& שהציצו לה; בשירותי 3.5%) 4לעומת  ,(0.7%כתבו עליה; דברי 4מעליבי 4או הפיצו עליה; שמועות
) 7.4%לעומת  ,(2.7%וניסו לנשק אות; ) 7.5%לעומת  3.4%בחינו& הממלכתי דתי(.
אלימות מצד צוות בית הספר
מספר ניכר של תלמידי 4מדווחי 4על היות 4קורבנות לאלימות ,בעיקר קללות ,לעג ,עלבונות והשפלות,
מצד צוות בית הספר .ממדי התופעה ה 4הגבוהי 4ביותר בבתי הספר היסודיי ,4נמוכי 4מה 4בחטיבת
הביניי ,4וברוב התחומי 4נמוכי 4באופ; משמעותי בחטיבה העליונה .התופעות השכיחות ביותר ה; לעג ,עלבו;
והשפלה מצד הצוות :אחד מכל ארבעה תלמידי 4במחקר מדווח שעבר חוויה כזו .על קללות מצד הצוות
מדווחי 4כ 12% %מתלמידי החטיבה העליונה ,כ 13% %מתלמידי חטיבות הביניי 4וכ 15% %מתלמידי בתי
הספר היסודיי.4
התלמידי 4מדווחי 4ג 4על אלימות פיזית שהופנתה כלפיה 4מצד צוות בית הספר .אלימות זו גבוהה
יותר בבית הספר היסודי .שיעור התלמידי 4המדווחי 4כי איש צוות תפס ודח 5אות 4בכוונה הוא 8.1%
בחטיבה העליונה 10.9% ,בחטיבת הביניי 4ו 12.6% %בבית הספר היסודי .תמונה דומה ,בממדי 4מעט נמוכי4
יותר ,מצטיירת בכל האמור לקבלת סטירות וצביטות מאנשי צוות .קבלת בעיטה או אגרו 5הייתה שכיחה
פחות 4.3% ,בחטיבות העליונות 4.8% ,בחטיבות הביניי 4ו 7.1% %בבית הספר היסודי.
יש סימני 4לכ& שיש קבוצה של בתי ספר שבה 4האלימות מצד צוות בית הספר כלפי התלמידי 4גבוהה
באופ; משמעותי בהשוואה לבתי ספר האחרי ,4שבה 4היא כמעט ואינה קיימת .למשל ,ברבע מבתי הספר
היסודיי 4שיעור התלמידי 4המדווחי 4על כ& שאיש צוות תפס ודח 5אות 4בכוונה אינו עולה על  6%לער& א&
ברבע אחר מבתי הספר השיעור הוא  20%ויותר .באופ; בולט א 5יותר :בכרבע מבתי הספר לא דיווח א5
תלמיד שמישהו מחברי הצוות רצה לפגוע בו ונת; לו בעיטה או אגרו ,5בעוד שברבע אחר מבתי הספר שיעור
התלמידי 4שדיווחו שאיש צוות רצה לפגוע בה 4היה  8.9%או יותר ,ובאחוזו; העליו; שיעור הדיווח הגיע א5
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ל 35.7% %מתלמידי בית הספר .בחטיבות הביניי 4והעליונות הניסיונות לנגיעה מינית מצד אנשי הצוות לא
התפזרו באופ; דומה על פני בתי הספר השוני .4למשל ,בכמעט  30%מבתי הספר לא דווח על א 5מקרה של
ניסיו; לנגיעה מינית ,ובכ–  5%מבתי הספר השיעור עלה על  10%מהתלמידי 4שדיווחו על ניסיו; כזה.

השוואה בי; קבוצות
שיעור העלבונות וההשפלות מצד צוות בית%הספר שאות 4חווי 4הבני ,4דומי 4לאלו של הבנות .אול4
בכל יתר התחומי ,4הבני 4מדווחי 4על שיעורי 4גבוה בהרבה מאלה של הבנות .בני 4בבתי הספר היסודיי4
מדווחי 4על שיעורי אלימות צוות כלפיה 4הגבוהי 4פי שניי 4ושלושה מאלו של הבנות .בחטיבת הביניי4
ובעיקר בחטיבה העליונה הפערי 4גדולי 4א 5יותר .כ& למשל ,רק כ 2% %מהבנות מדווחות שאיש הצוות תפס
ודח 5אות; בכוונה ,שיעור הדיווח של הבני 4הוא כמעט  ,14%ובעוד שפחות מאחוז אחד מהבנות בחטיבה
העליונה מדווחות על היות; קורב; לבעיטה או אגרו ,5דיווחו על כ& כמעט  8%מהבני.4
בבתי הספר היסודיי ,4ובעיקר בחטיבות הביניי 4אלימות הצוות גבוהה יותר בבתי ספר ממלכתיי4
דתיי 4לעומת בתי ספר ממלכתיי .4לדוגמה ,בפיקוח הממלכתי דווחו שני אחוז מתלמידי בתי הספר היסודיי4
וחטיבת הביניי 4על היות 4קורב; לבעיטה או אגרו ,5ואילו שיעור הדיווח בחינו& הממלכתי דתי היסודי היה
 3.8%ובחטיבת הביניי .5.1% 4שיעור הדיווח על דחיפות מצד הצוות בממלכתי דתי הוא מעט גבוה יותר
בהשוואה לפיקוח הממלכתי )ביסודי 7.6% :לעומת  12.3%בממלכתי דתי; בחטיבת הביניי 8.4% :4בממלכתי
לעומת  13.2%בממלכתי דתי( .הדיווח על בעיטות ואגרופי 4שכיח יותר בחינו& הממלכתי ) 3.6%לעומת .(2.5%
ובאופ; דומה ,שיעורי ההטרדה המינית מצד הצוות בחטיבת הביניי 4ובחטיבה העליונה בפיקוח הממלכתי
גבוהי 4יותר מאשר בפיקוח הממלכתי דתי.
יש פערי 4גדולי 4מאוד בי; דיווחי תלמידי 4במגזר הלא יהודי לאלו במגזר היהודי .הפערי 4באשר
לאלימות פיזית בבית הספר היסודי היו גדולי 4מאוד :נמצאו פי עשרה דיווחי 4על איש צוות שנת; אגרו 5או
בעיטה ) 21.7%במיגזר הלא יהודי לעומת  2.1%במיגזר היהודי( ,וכ; פי חמישה דיווחי 4על איש צוות שצבט או
נת; סטירה ) 30.9%במיגזר הלא יהודי לעומת  .(6.3%פי שלושה תלמידי 4דיווחו עלי אנשי צוות שתפסו או
דחפו בכוונה ) 24.1%במיגזר הלא יהודי לעומת  8.7%במיגזר היהודי( .הפערי 4מתמתני 4בהדרגה ע 4העלייה
בשלבי החינו& ,א& ה 4עדיי; בולטי 4למדי 8.4% :מהתלמידי 4בחטיבות העליונות במיגזר הלא יהודי
מדווחי 4על קבלת אגרו 5או בעיטה מאיש צוות לעומת  3.4%מהתלמידי 4במיגזר היהודי ,ו13.0% %
מהתלמידי 4הלא יהודי 4בחטיבות העליונות מדווחי 4על קבלת סטירה או צביטה ,לעומת  5.1%מעמיתיה4
היהודי.4
בתחו 4של קללות מצד הצוות מדווחי 4התלמידי 4במיגזר היהודי על רמה פחותה באופ; משמעותי
מאשר התלמידי 4במיגזר הלא יהודי .למשל :בבית הספר היסודי  9.7%מהתלמידי 4במיגזר היהודי מדווחי4
על קללות כלפיה 4לעומת  ,30.2%ובחטיבת הביניי 10.7% % 4לעומת  23.6%מעמיתיה 4במיגזר הלא יהודי.
בתחו 4של לעג ועלבו; הדיווחי 4דומי 4למדי בשני המיגזרי.4
הבאת נשק לבית הספר
מבי; תלמידי חטיבות הביניי 2.7% ,4דיווחו על שהביאו בעצמ 4נשק ח 4לבית הספר 5.5% ,הביאו נשק
קר; ועל הבאת נשק אחר )כגו; אלה ,מקל או אגרופ;( דיווחו  4.2%מהתלמידי .4השיעורי 4דומי 4מאוד
בחטיבה העליונה ) ,5.9% ,2.6%ו  ,3.3%בהתאמה( .יש להדגיש שהפיזור של תופעת הבאת נשק לבית הספר
אינו אחיד .בכ –  30%מחטיבות הביניי 4והעליונות אי; ולו דיווח אחד על הבאת נשק .לעומת זאת ,יש בתי
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ספר שבה 4שיעור התלמידי 4שהביאו נשק עולה בהרבה על הממוצע הארצי ,ונמצאו חמישה בתי ספר במידג4
ששיעור המדווחי 4בה 4על הבאת נשק עולה על  15%ומגיע עד לכדי כרבע מהתלמידי!4

השוואה בי; קבוצות
הבאת נשק כלשהו לבית הספר שכיחה פי שלושה ויותר אצל הבני 4מאשר אצל הבנות .לא נמצאו
הבדלי 4עקביי 4בי; דרגות הכיתה השונות .במיגזר הלא יהודי יש דיווח רב יותר על הבאת נשק לבית הספר.
למשל ,בחטיבת הביניי 4שיעור המדווחי 4על הבאת נשק ח 4במיגזר זה הוא  5.0%לעומת  2.0%במיגזר
היהודי ,והבאת נשק קר הייתה בשיעור של  8.7%לעומת  4.6%אצל היהודי .4בחטיבת הביניי 4יש יותר
דיווחי 4על הבאת נשק בפיקוח הממלכתי דתי ,והמגמה מתהפכת בחטיבה העליונה .שיעור הבאת נשק ח4
בחטיבות הביניי 4בפיקוח הממלכתי דתי הוא  2.6%לעומת  1.9%בפיקוח הממלכתי ,ובחטיבה העליונה
מדווחי 1.2% 4מתלמידי הפיקוח הממלכתי דתי על הבאת נשק לעומת  2.7%מתלמידי הפיקוח הממלכתי.
תפיסת חומרת הבעיה
כשליש מהתלמידי 4בבתי הספר היסודיי 4ובחטיבות הביניי 4וכרבע מתלמידי החטיבות העליונות
חושבי 4שבעיית האלימות בבית ספר 4חמורה או חמורה מאוד .כרבע נוס 5רואי 4את הבעיה כבינונית
בחומרתה .תחושת החומרה גבוהה יותר בבית הספר היסודי ובחטיבות הביניי 4בהשוואה לחטיבות העליונות.

השוואה בי; קבוצות
הבני 4בחטיבות הביניי 4ובחטיבות העליונות תופסי 4את הבעיה כחמורה יותר מאשר הבנות בעוד
שבבתי הספר היסודיי 4תפיסת החומרה דומה אצל בני 4ובנות .בעוד שבבתי הספר היסודיי 4במיגזר היהודי
הבעיה נתפסת כחמורה יותר מאשר אצל הלא יהודי ,4הרי שבחטיבות הביניי 4ובעיקר בחטיבות העליונות
תלמידי 4במיגזר הלא יהודי תופסי 4את הבעיה כחמורה בהרבה מאשר תלמידי 4יהודי .4תלמידי הפיקוח
הממלכתי%דתי רואי 4את הבעיה כפחות חמורה מתלמידי הפיקוח הממלכתי בכל הרמות .תופעה זו בולטת
במיוחד בחטיבות הביניי 4ובחטיבות העליונות ,שבה; שיעור התלמידי 4שרואי 4את הבעיה כחמורה או
חמורה מאוד בפיקוח הממלכתי הוא יותר מכפול משיעור 4בקרב תלמידי הפיקוח הממלכתי%דתי.
היעדרות מבית הספר עקב פחד מאלימות
אחת התוצאות האפשריות לאלימות בבית הספר היא ,שתלמידי 4נמנעי 4מללכת לבית הספר עקב פחד
מאלימות בבית הספר או בדר& אליו .שיעור ניכר מאוד של תלמידי 4בבית הספר היסודי ) ,(15.7%ושיעור
נמו& יותר א& לא מבוטל של תלמידי 4בחטיבות הביניי (6.5%) 4ובחטיבות העליונות ) (4.6%מדווח על כ&,
שנמנע מללכת לבית הספר לפחות פע 4אחת במהל& החודש האחרו; כי פחד שיפגעו בו בבית הספר או בדר&
אליו .יש לציי; ,ש 8.5% %מתלמידי היסודי דיווחו שנעדרו יותר מפע 4אחת.
השוואה בי; קבוצות
הפערי 4בי; בני 4לבנות בתחו 4זה ה 4קטני 4בבתי הספר היסודיי ,4וגדולי 4מעט יותר בחטיבות
הביניי 4והעליונות .וכ& ,בעוד ש 3.1% %מהבנות בחטיבה עליונה מדווחות על היעדרות )ומתוכ; רק  1.2%נעדרו
יותר מפע ,(4היה השיעור בקרב הבני) 6.0% 4ומתוכ 4נעדרו יותר מפע .(3.5% 4התלמידי 4הלא יהודי4
מדווחי 4על שיעור גבוה באופ; ניכר של היעדרות ,בעיקר בבתי הספר היסודיי 14.1%) 4במיגזר היהודי לעומת
 21.1%במיגזר הלא יהודי(.
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גורמים הקשורים סטטיסטית לדיווחי התלמידים על אלימות בבית הספר
בחנו את המתאמי 4בי; דיווחי 4על אלימות בבית הספר לבי; סידרה של משתני 4המאפייני 4את בית
הספר ואת אוכלוסיית ההורי 4של תלמידי בית הספר .מצאנו ,שתמונת המתאמי 4היא מורכבת ביותר ושונה
בי; מיגזרי ,4בי; שלבי חינו& ,בי; מדדי האלימות השוני ,4ובי; המאפייני 4השוני 4של בתי הספר והורי
התלמידי .4נתאר להל; רק את הממצאי 4המרכזיי.4
בבתי הספר היסודיי 4במיגזר היהודי למספר התלמידי 4הממוצע בכיתה אי; קשר לדיווח על קורבנות
לאלימות .אול ,4צפיפות בכיתה קשורה ע 4תחושת התלמידי 4שבית הספר הוא סביבה אלימה .בחטיבות
הביניי 4והעליונות יש מעט יותר אלימות ,בעיקר מילולית%רגשית ,בבתי ספר שבה; הכיתות צפופות יותר.
התמונה במיגזר הלא יהודי שונה מאוד :בבתי הספר היסודיי 4שבה 4הצפיפות הממוצעת בכיתה
גבוהה יותר יש באופ; בולט דיווח על אלימות פיזית קשה יותר ובית הספר נתפס כמקו 4אלי 4שבו יש נשק,
סמי 4ואלכוהול .אול ,4האלימות המילולית%רגשית דווקא נמוכה יותר בבתי ספר צפופי 4יותר .בחטיבות
הביניי 4והעליונות במיגזר הלא יהודי הקשרי 4בי; אלימות פיזית לבי; צפיפות הכיתות חלשי 4יותר .מעניי;,
שאלימות רגשית%מילולית דווקא גבוהה יותר בחטיבות שבה; צפיפות הכיתות גבוהה יותר.
גודל בית הספר אינו קשור לדיווח על אלימות בי; תלמידי 4במיגזר היהודי בכל שלבי החינו&.
בבתי ספר יסודיי 4במיגזר היהודי אלימות צוות פיזית היא גבוהה יותר בבתי הספר הקטני 4יותר .בבתי
הספר היסודיי 4במיגזר הלא יהודי ,לעומת זאת ,בבתי הספר הגדולי 4יותר יש נטייה ברורה ליותר אלימות
פיזית ולפחות אלימות מילולית%רגשית.
באשר למאפייני ההורי ,4בבתי ספר יסודיי 4במיגזר היהודי שבה 4שיעור ההורי 4העניי 4ובעלי
השכלה נמוכה הוא גבוה יותר ,יש ג 4נטייה לדיווח רב יותר על אלימות פיזית מצד תלמידי ,4ושיעור גבוה של
דיווחי 4על אלימות צוות פיזית כלפי תלמידי .4למשל ,המתא 4בי; שיעור המשפחות שמתחת לקו העוני לבי;
שיעור הדיווח בבית הספר על איו 4בסכי; על ידי תלמיד אחר הוא  ,0.48ועל איש צוות שנת; צביטה או סטירה
הוא .0.47
לעומת זאת ,בחטיבות הביניי 4והעליונות במיגזר היהודי אי; כמעט קשר בי; מאפייני ההורי 4לבי;
אלימות .ע 4זאת ,סכסוכי 4על רקע של מריבות בי; עדות ובי; עולי 4לותיקי 4אופייניי 4יותר לבתי ספר
שבה 4יש יותר הורי 4עניי 4ופחות משכילי .4לדוגמא ,המתא 4בי; עוני בקרב ההורי 4לבי; סכסוכי 4בי;
עולי 4לותיקי 4הוא .0.59
במיגזר הלא יהודי התמונה היא שונה מאוד .בבתי הספר היסודיי 4יש רק מתאמי 4לא גבוהי4
בי; מאפייני ההורי 4לבי; דיווחי 4על אלימות .הממצא הבולט הוא שהדיווחי 4על הופעת נשק ה 4שכיחי4
בהרבה בבתי הספר שלה 4מדד טיפוח גבוה .לעומת זאת ,בחטיבות הביניי 4והעליונות במיגזר הלא יהודי
הקשרי 4בי; מאפייני ההורי 4לבי; הדיווח על אלימות ה 4גבוהי 4ועקביי .4לדוגמא ,המתא 4בי; מדד
הטיפוח לבי; שיעור הדיווחי 4בבית הספר על סחיטה באיומי 4הוא  ,0.66על איומי 4על ידי חברי כנופיה –

 ,0.59ועל הבאת אקדח לבית הספר – .0.39

תפישות מנהלים ומחנכים
במסגרת המחקר שאלנו מנהלי 4ומחנכי 4שורה ארוכה של שאלות העוסקות בתופעת האלימות בבית
הספר .להל; נסקור בקצרה את הממצאי 4המרכזיי 4שהתקבלו בתחומי 4השוני 4שנבחנו.
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דיווח על אירועי אלימות
המנהלי 4דיווחו על שכיחות אירועי%אלימות בבית ספר 4והמחנכי 4דיווחו על אירועי%אלימות של
תלמידי 4בכיתה שאותה ה 4מחנכי ,4ולכ; אי; אפשרות להשוואה ישירה ביניה .4מדיווחי המנהלי 4למדנו
שהאירוע הבולט ביותר בשכיחותו היה 'תלמיד מעליב או משפיל מילולית תלמיד אחר' עליו דיווחו 89.0%
מהמנהלי 4שהתרחש לפחות פע 4אחת במהל& החודש האחרו; .איו 4של תלמידי 4על תלמידי 4אחרי 4בדר&
לבית הספר או ממנו דווח על%ידי  57.3%מהמנהלי .4התנהגויות אלימות אחרות דווחו בשכיחות נמוכה יותר,
א& כלל לא מבוטלת :תלמיד נפצע בקטטה וניזקק לטיפול אחות או רופא ) ,(41.7%קבוצה של תלמידי 4אשר
התנפלה ופגעה בתלמיד אחר ) ,(37.9%הטלת חר 4או נידוי חברתי ) ,(32.4%נערי 4שלא שייכי 4לבית הספר
נכנסו לבית הספר איימו או היכו ) ,(25.7%וסחיטה של תלמידי .(23.2%) 4בתחו 4ההטרדה המינית
ההתנהגות הנפוצה ביותר הייתה הפצת שמועות מעליבות מבחינה מינית ) .(21.9%התנהגויות אחרות בתחו4
זה דווחו בשכיחות נמוכה יותר :לגעת בצורה מינית ללא הסכמה ) ,(8.5%לנסות לנשק תלמיד או תלמידה ללא
הסכמת ,(4.1%) 4והתקפה מינית ) .(2.3%מנגד ,א 5לא אחד מהמנהלי 4דיווח שתלמיד הגיע לבית הספר ע4
אקדח ,ורק מנהל אחד דיווח שתלמיד איי 4באקדח על מורה או תלמיד אחר .הדיווח על התנהגויות אלימות
יותר היה מתו; יחסית :פחות מעשירית ) (8.0%אמרו שתלמיד חת& תלמיד אחר בסכי; או במכשיר חד בכוונה,
ושיעור נמו& א 5יותר דווחו על איו 4של תלמיד ע 4סכי; ).(5.2%
מהממצאי 4עולה ,שהאירוע השכיח ביותר עליו מדווחי 4המחנכי 4הוא קללות .כמעט מחצית
המחנכי (47.4%) 4ציינו ,שלפחות פע 4בשבוע תלמיד קילל תלמיד אחר .אירועי 4נוספי 4שדווחו בשכיחות
גבוהה יחסית היו שתלמיד לעג ,העליב או השפיל תלמיד אחר ) 38.4%דיווחו שקרה לפחות פע 4בשבוע(
ושתלמיד תפס ודח 5תלמיד אחר בכוונה ) .(28.7%המחנכי 4דיווחו על אירועי 4נוספי 4שקרו לפחות פע4
בשבוע א& בשכיחות נמוכה יותר ,למשל תלמיד איי 4שיפגע בתלמיד אחר או ירבי= לו ) ,(23.5%תלמיד פגע או
השחית דברי 4אישיי 4של תלמיד אחר בכוונה ) (6.3%ותלמיד גנב לתלמידי 4אחרי 4דברי 4אישיי 4או ציוד
).(4.7%
רק אחוז אחד מהמחנכי 4דיווח על כ& שבכיתתו היה אירוע של איו 4באקדח אמיתי ,כשלושה אחוז
דיווחו על כ& שתלמיד חת& תלמיד אחר בסכי; 3.5% ,על איו 4בסכי; ,כשלושה אחוז על התקפה מינית
וכארבעה אחוז מהמחנכי 4מדווחי 4על אירוע כלשהו שבו תלמיד מכיתת 4ניסה לנשק תלמיד או תלמידה ללא
הסכמה.
הערכות המנהלים והמחנכים את האלימות בבית ספרם
המנהלי 4והמחנכי 4התבקשו להערי& את היק 5בעיית האלימות בבית ספר .4א 5לא מנהל אחד חושב
שבעיית האלימות בבית ספרו היא גדולה מאוד ,ורק  4.6%מעריכי 4אותה כבעיה גדולה .הערכות המחנכי 4ה;
שליליות יותר :כעשירית מתוכ 4חושבי 4שהיק 5הבעיה בבית ספר 4היא גדולה או גדולה מאוד.
ההערכות של המנהלי 4והמחנכי 4את חומרת הבעייה נמוכות במידה משמעותית מאלו של התלמידי.4
הפערי 4גדולי 4בכל שלבי החינו& ובולטי 4במיוחד בבתי הספר היסודיי 4שבה 36.7% 4מהתלמידי 4העריכו
את הבעיה כגדולה או גדולה מאוד לעומת  11%מהמחנכי 4ורק  5.9%מהמנהלי.4
גורמי הסיכו; שדווחו בשכיחות הרבה ביותר על ידי המנהלי 4והמחנכי 4היו' :תלמידי 4מתחילי4
מכות ,משתתפי 4בקטטות'' ,תלמידי 4שוברי 4דברי 4בבית הספר ,משחיתי 4רכוש ,מקשקשי 4על קירות,
פוגעי 4בריהוט )ונדליז' ,'(4תלמידי 4גונבי 4דברי 4מתלמידי 4אחרי 4או ממורי ,'4ו' %תלמידי 4מאיימי4
ומתנהגי 4בבריונות' .כרבע מהמנהלי 4וכמחצית מהמחנכי 4העריכו שבבית ספר 4יש לפחות מידה קטנה של
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אווירה אלימה .כמעט כל המנהלי 4והמחנכי 4שללו באופ; מוחלט את הטענות שבבית הספר שלה 4תלמידי4
משתמשי 4באלכוהול וסמי ,4שחברי הצוות מטרידי 4מינית תלמידי ,4ושתלמידי 4מביאי 4אקדחי 4לבית
הספר.
ג 4בתחו 4זה יש פערי 4ניכרי 4בי; ההערכות של המנהלי ,4המחנכי 4והתלמידי .4למשל ,בעוד שפחות
מ 2% %מהמנהלי 4חשבו שהתופעה של תלמידי 4מאיימי 4ומתנהגי 4בביריונות קיימת בבית ספר 4במידה
רבה ורבה מאוד ,חשבו כ& מעל ל 11% %מהמחנכי ,4ומעל ל 25% %מהתלמידי 4בחטיבות .כמו כ; ,פחות מ%
 5%מהמנהלי 4מדווחי 4שהתופעה של ונדליז 4קיימת בבית ספר 4במידה רבה או רבה מאוד ,לעומת מעל ל%
 20%מהמחנכי ,4וכ 45% %מתלמידי חטיבות הביניי 4והעליונות .דוגמא נוספת – א 5לא מנהל אחד חושב שיש
פעילות רבה או רבה מאוד של כנופיות בבית הספר שלו ,רק כאחוז מהמחנכי 4חושבי 4כ& ,א& מעט יותר
מעשרה אחוז מהתלמידי 4אומרי 4שהתופעה של פעילות מסוכנת של כנופיות קיימת בשכיחות זו בבית ספר.4
אלימות תלמידים כלפי מורים
שיעור לא גדול של מנהלי) 4וכמעט כול 4ה 4מבתי ספר יסודיי (4דיווחו ,שבמהל& החודש האחרו;
בבית ספר 4היו אירועי 4של איו 4מצד תלמיד כלפי מורה ) ,(8.9%או פגיעה פיזית של אגרו ,5בעיטה ,נשיכה
) .(6.8%באופ; כללי ,דיווחי המחנכי 4אינ 4מצביעי 4על תחושה שה 4מאויימי 4או קורבנות לאלימות
המופנית אליה .4מדיווחי המחנכי 4נית; ללמוד שחלק 4היו קורב; לאלימות מילולית מצד תלמידי) 4כ%
 ,(17%לאיומי) 4כ ,(6% %ולהשחתת דברי 4אישי) 4כ .(4% %מעטי 4מאוד המחנכי 4המדווחי 4על התנהגויות
אלימות יותר .כ 7% %מהמחנכי 4דואגי 4לביטחו; האישי שלה 4ברמה בינונית ומעלה ,ומתוכ 4כ 3% %דואגי4
לביטחונ 4האישי במידה רבה או רבה מאוד .מעט מאוד מחנכי 4דיווחו על פעולות הגנה קיצוניות כמו הבאת
כלי 4להגנה עצמית לבית הספר או היעדרות מבית הספר עקב פחד.
התמודדות בית הספר עם אלימות
שיעור גדול מאוד מהמחנכי 4והמנהלי 4מסכימי 4שבבית ספר 4יש מודעות גדולה לנושא ההתמודדות
ע 4אלימות ,שהנושא בסדר עדיפות גבוה ,שהמנהל הוא דמות חינוכית בנושא זה והוא נות; גיבוי למורי .4ע4
זאת ,כארבעי 4אחוז מהמשיבי 4אומרי 4שבבית הספר שלה 4מעלימי 4עי; מאלימות 'ברמה נמוכה' )כמו
דחיפות ,איומי 4וקללות(.
הבעיה שהוזכרה על ידי המספר הרב ביותר של מנהלי) 4שני שליש( היא שהמגבלות שמשרד החינו&
מטיל על העונשי 4והאמצעי 4שה 4יכולי 4להפעיל ,פוגמי 4ביעילות הטיפול שלה 4באלימות .שיעור ניכר של
משיבי ,4בעיקר בקרב המחנכי ,4מצביעי 4על קשיי 4ובעיות נוספי .4בי; היתר ,כשליש מהמנהלי 4והמחנכי4
אינ 4חושבי 4שהמורי 4התורני 4פועלי 4בהפסקה באופ; אקטיבי כדי למנוע אלימות ,שהאכיפה של כללי
המשמעת היא עקבית ,שבית הספר עושה מאמ= אמיתי לערב את התלמידי 4בניסיונות להתמודד ע 4אלימות,
ושמורה הנזקק לסיוע יכול לקבל אותו מהיועצת .מעט יותר משליש מהמחנכי 4והמנהלי 4חושבי 4שאי; לה4
הכלי 4להתמודד ע 4אלימות .בקרב המנהלי 4יש כ 9.5% %המסכימי 4שה 4חסרי אוני 4בהתמודדות ע4
אלימות ,ושיעור המחנכי 4המסכי 4ע 4טענה זו הוא כפול .שליש מהמחנכי 4מצייני ,4שג 4כשיש לה 4קשיי4
בתחו 4זה ,ה 4אינ 4מקבלי 4סיוע.
שיעור ניכר של מנהלי 4לא נקט בהתארגנות בית ספרית מיוחדת להתמודדות ע 4אלימות .ע 4זאת ,שני
שליש מהמנהלי 4ציינו שמינו צוות היגוי בית ספרי ,ושיעור דומה מדווח על עבודה ע 4מועצת התלמידי .4רק
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כמחצית המנהלי 4הכינו תוכנית בית ספרית מגובשת להתמודדות ע 4אלימות ,כ 44% %מינו בעל תפקיד
שעוסק בענייני משמעת ,וכרבע נטלו חלק בצוות רב%מקצועי שנועד להתמודד ע 4אלימות בקהילה.
בקרב המחנכי 4הפעילות השכיחה ביותר הייתה עריכת פעילות חינוכית או דיו; בכיתה על אלימות )כ%
 .(85%רק כמחצית מהמחנכי 4מדווחי 4על פעולות אחרות במהל& השנה האחרונה כגו; הפעלת תוכנית
חינוכית בנושא ,דיו; ע 4ועד ההורי 4או ועד כיתה .כמחצית התייעצו ע 4היועצת ,וכרבע ע 4הפסיכולוגית .יש
לציי; שההערכות המחנכי 4את הפעולות החינוכיות שאות; הפעילו היו חיוביות מאוד.
הכשרה והשתלמויות
המנהלי 4והמחנכי 4מדווחי 4שקיבלו מעט מאוד הכשרה להתמודדות ע 4האלימות בבית הספר בזמ;
לימודיה ,4ושיעור לא גבוה מה 4מדווח על השתתפות בהשתלמויות הממוקדות בנושא .פחות מעשרה אחוז
מהמנהלי 4והמחנכי 4חושבי 4שקיבלו הכשרה מספקת כדי להתמודד ע 4הנושא .פחות ממחצית מהמנהלי4
ושליש מהמחנכי 4עברו השתלמות כלשהי בתחו 4זה ,ופחות מרבע מכלל המחנכי 4והמנהלי 4חושבי 4שאינ4
זקוקי 4כלל להכשרה כזו .ההערכה של המנהלי 4לגבי הצור& של המורי 4בהכשרה זו ,גבוהה א 5יותר.
המחנכי 4במיגזר הלא יהודי היו הרבה יותר חיוביי 4בהערכות שלה 4באשר למידת ההכשרה
שה 4קיבלו  %בעוד ששלושה רבעי 4מהמחנכי 4היהודי 4אמרו שההכשרה שלה 4כלל לא הכינה אות 4לטיפול
יעיל באלימות ,רק כ 40% %מעמיתיה 4במיגזר הלא יהודי סברו כ& .ע 4זאת ,שיעור המחנכי 4במיגזר הלא
יהודי החושב שהוא עדיי; זקוק להשתלמויות בנושא זה דומה לשיעור 4במיגזר היהודי .מהממצאי 4ברור
שלמחנכי 4ולמנהלי 4דעה חיובית למדי על ההשתלמויות שאות; עברו :כ 70% %הסכימו שההשתלמות תרמה
ליכולת שלה 4להתמודדות ע 4אלימות ומעל לשלושה רבעי 4היו ממליצי 4על ההשתלמות בפני מורי4
אחרי.4
הערכות על קשרי גומלין עם מערכות אחרות
הצגנו בפני המנהלי 4והמחנכי 4שורה של שאלות על היחסי 4שלה 4ע 4מערכות אחרות הרלוונטיות
לטיפול באלימות .בתו& מסגרת בית הספר התמקדנו בהערכת היחסי 4שלה 4ע 4היועצת וע 4כלל המער&
המסייע .התמונה המתקבלת אינה חד משמעית .כ 80% %מהמנהלי 4הסכימו שמורה המתקשה להתמודד ע4
אלימות מקבל סיוע מהיועצת .רוב גדול מאוד )כ (80% %של המנהלי 4מסכימי 4שאנשי המער& המסייע
משתפי 4את 4פעולה ,ורוב ניכר ) (60%מסכימי 4שיש לאנשי המער& המסייע את הידע והכישורי 4הנדרשי4
כדי לעזור .אול ,4פחות ממחצית המנהלי 4מסכימי 4שאנשי המער& המסייע מקדישי 4את הזמ; הנחו=
לטיפול בנושא ) ,(42%תורמי 4באופ; משמעותי להתמודדות ע 4האלימות ) ,(40%או יוזמי 4פעילות חינוכית
ופרוייקטי 4בנושא ).(36%
תיאור המחנכי 4את מערכת היחסי 4שלה 4ע 4ההורי 4חוש 5תמונה קשה .רק כמחצית מהמורי4
חשבו שרוב ההורי 4משת 5פעולה בניסיונות להתמודדות ע 4אלימות ,פחות מ 40% %מהמחנכי 4חשבו שועד
ההורי 4מעורב בניסיונות למנוע אלימות .שיעור זה הול& ויורד ע 4העלייה בשלבי החינו& ,והוא נמו& א 5יותר
במיגזר הלא יהודי .התמונה המתקבלת מהמנהלי 4מצביעה ג 4היא באופ; ברור על כ& ,שתפקיד ההורי 4בעיני
המנהלי 4הוא מוגבל למדי .אמנ 4כ 40% %מהמנהלי 4מסכימי 4שההורי 4מראי 4נכונות ורצו; כ; לסייע
בהתמודדות ע 4אלימות ,ופחות מ 5% %חושבי 4שההורי 4מפעילי 4לחצי 4מיותרי ,4א& רק כ15% %
מסכימי 4שההורי 4מעורבי 4בהתמודדות או תורמי 4לה.
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בקשנו מהמנהלי 4להערי& את יחסי הגומלי; שלה 4בכל הקשור לטיפול באלימות ע 4גורמי
הפיקוח של משרד החינו& .רק כששה אחוז מהמנהלי 4התלוננו שגורמי הפיקוח מפעילי 4עליה 4לחצי4
מיותרי 4או פוגעי 4בסמכות 4החינוכית .רוב המנהלי) 4כ (60% %חשבו שגורמי הפיקוח מודעי 4לחשיבות
הנושא ,מביני 4את הצרכי 4החינוכיי 4של בית הספר ונותני 4גיבוי נאות די הרבה או הרבה מאוד .אול,4
שיעור נמו& ביותר חשבו שגורמי 4אלו מקצי 4את המשאבי 4הנדרשי) 4כ ,(9% %או תורמי 4תרומה
משמעותית להתמודדות ע 4אלימות )כ.(13% %
ההערכות של המנהלי 4בבתי הספר שבמדג 4באשר לתפקיד שממלאי 4מנהלי 4האגפי 4או
מנהלי המחלקות ברשות המקומית שליליות א 5יותר .פחות משליש מהמנהלי 4חושבי 4שמנהל
האג/5מחלקה ברשות המקומית מבי; את הצרכי 4החינוכיי 4של בית הספר ומראה נכונות ורצו; לסייע,
ופחות מעשרה אחוז חושבי 4שאלה מקצי 4את המשאבי 4הדרושי ,4ורק כשישה אחוזי 4מסכימי 4שה4
תורמי 4באופ; משמעותי להתמודדות ע 4אלימות.

מסקנות והמלצות
♦

תמונת האלימות המצטיירת מממצאי המחקר היא קשה .הנתוני .מצביעי .על שיעורי אלימות

גבוהי .בקרב קבוצות תלמידי .רבות במדינת ישראל.
♦ שיעורי הדיווח על אלימות הנמוכה יותר בחומרתה )למשל ,קללות ,דחיפות( ה 4גבוהי 4מאוד ונפוצי4
בכל המיגזרי .4לממצאי 4אלה יש השלכה מיידית לתחושת הביטחו; של תלמידי 4בבית הספר ולרווחת4
האישית .לפיכ& ,אנו ממליצי 4לנקוט גישה מרחיבה להגדרת התנהגויות כאלימות ולכלול בתוכ; ג 4את
הביטויי 4הפחות חמורי 4של אלימות.
♦ שיעורי הדיווח על המצאות כלי נשק לסוגיו בתו& בית%הספר ,ה 4נמוכי 4יותר ,א& אינ 4זניחי4
ובמקרי 4רבי 4מרוכזי 4בקרב קבוצות מסוימות .יש צור& לזהות את קבוצות הסיכו; הללו ולמקד בה;
את ההתערבות בתחו 4מניעת ההופעה של כלי נשק במערכת החינו&.
♦ הנתוני 4המתייחסי 4לפגיעה נפשית של צוות בית הספר כלפי תלמידי 4מחייבי 4הגברת המודעות
והערנות לתחו 4זה .הממצאי 4לגבי פגיעה פיזית של צוות בית הספר כלפי תלמידי ,4בעיקר בקבוצות
מסויימות ,מחייבי 4פעילות אירגונית וחינוכית שמטרתה לזהות את שורש התופעה ולאמ= דרכי פעולה
שיביאו להדברתה.
♦ יש עדויות לכ& שבאוכלוסיית התלמידי 4במדינת ישראל החשיפה לאלימות בבית הספר אינה זהה ויש
קבוצות תלמידי 4החשופות לאלימות רבה ומסוגי 4שוני .4עדויות אלו מעודדות פיתוח דרכי התערבות
ומניעה דיפרנציאליות ,בהתא 4לצרכי 4השוני 4של כל קבוצה.
♦ יש הבדלי 4ניכרי 4בי; בתי הספר ,ה; בשכיחות האלימות ועוצמתה וה; במאפייניה .יש לפתח דרכי4
שיטתיות לאבח; אלימות בבתי הספר ,כדי לזהות ולאבח; את רמת האלימות ומאפייניה בכל בית ספר,
ולתכנ; מענה המתאי 4לו.
♦ יש סימני 4לכ& שיש יותר אלימות בי; תלמידי 4ומצד צוות בבתי%ספר )בעיקר בבתי הספר היסודיי(4
המשרתי 4אוכלוסייה ענייה .לפיכ& ,בתכנו; דרכי ההתמודדות ע 4סוגיית האלימות רצוי לשת 5ג4
גורמי 4נוספי 4ממערכת הרווחה ,כדי לתת מענה חברתי כולל יותר.
♦ המנהלי 4משדרי 4צור& בתמיכה ,הדרכה ,הכשרה ,גיבוי ושיתו 5פעולה ע 4הגורמי 4הרלוונטיי4
במשרד החינו& וברשות המקומית .אנו מצטרפי 4לקריאת 4וממליצי 4לשפר את התיאו 4ושיתו 5הפעולה
בי; מנהלי בתי הספר לבי; הרשויות המקומיות וגורמי הפיקוח במשרד החינו&.
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♦

לבסו ,5ממצאי המחקר מהווי 4תשתית לבסיס נתוני 4על מצב האלימות במערכת החינו& בישראל.

המחקר פותח פתח בפני קברניטי המערכת למעקב שוט 5אחר תמונת האלימות בבתי הספר במדינה .אנו
ממליצי 4להמשי& ולעקוב אחרי רמת האלימות ומאפייניה ,לזהות קבוצות בסיכו; מתמש& ,ולבחו; את
השינויי 4שיחולו בנושא זה בעקבות היערכות של המערכת להתמודדות ארוכת טווח ע 4בעיה קשה זו.
מעקב שוט 5זה צרי& להתקיי 4בכל הרמות – ברמה הלאומית ,ברמת הרשות המקומית ,ובכל אחד מבתי
הספר.

תמצית מנהלים :אלימות במערכת החינוך  -תשנ"ט xvi

בנבנישתי ,זעירא ואסטור

