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 ימות להלימותלאמ
 סיבות ורעיונות, י�אפיינמ: הספר�מות בביתילא

 מבוא . 1

במקרי� , על עצ� יכולת תפקוד� ולעיתי� העהספר משפי
ימות בבתילא

, מעבר למקרי� קיצוניי�. מגיעה לממדי� מסוכני�א� , חריגי�

מתבטאת , ומקבלי� כיסוי תקשורתי" אלימות קשה"המוגדרי� כ

הספר ג� בכ� שיש מקרי� לא מעטי� בה� ילדי� חיי�  
האלימות בבתי

לתופעות של התעמרות  וומי�תו� חשיפה לאי, כשה� נתוני� בלח�, בפחד

יש הללו מופעי האלימות מ  כתוצאה.עלבונות וא� סחיטה, לשונית

, קיי� חשש. "לחזור הביתה בשלו� "מקרי� בה� תלמידי� מתקשי�

� האחראי לאלימות הסמויה ולעיתי� ג� דימילשמיעוט קט� של ת

הקבוצות הקטנות . הספר וסביבתו
יי ביתלביטויה הגלויי� משתלט על ח

, הללו מכתיבות תרבות לא שקטה ולא בטוחה עבור כלל התלמידי�

 . לגיטימציה לאורחות התנהגות לא רצויות, לעיתי�, המקבלי� מכ�

ה מהותית בי� עבודת החינו� ירתסישנה תחושה של , חנכי�מה לגבי

, התחושה היא. על כליה ושיטותיה, לבי� התרבות הזאת והמלחמה בה

, כ� נראה לנו,  טמו�כא�. הספר
של מטרות החינו� של בית" פספוס"שיש 

בהיותו נע בי� , הספר היו� בנושא האלימות
מרכזה של הדילמה של בית

 . י ח�וכד חינסומטב של  הקור המשליט חוק וסדר לבי�טשמב של טוק

, מתבסס על דיוני צוות החינו� של מרכז טאוב שלפנינו מראמה

, ספר
בהשתתפות מנהלי� של בתי שנה האחרונההקיימו במהל� שהת

ייחסות לאלימות תההתמקדו בהדיוני� . יסודי
רוב� מהחינו� העל

אמר איננו מספק תמונה מה. הספר מנקודת ראות� של המנהלי�
בבתי

א� לא מסכת מושלמת  ,הספר
שלמה וכוללנית של בעיית האלימות בבתי

של ,  בותוהמוצגהייחודית יות הראייה  בזוואיהתרומתנו . של פתרונות

במחשבות וברעיונות , וכ� בהארות, חוקרי חינו�של והספר 
מנהלי בתי

 הקובע ,מסמ� כמותי או מסמ� הערכה איננו מציגי� להל� .לפתרו�
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, תכיפות�, צמת�וע, עובדות או עמדות באשר לכמות מקרי האלימות

תקיימו במערכת מחקרי� חשובי� שה. אופיי� או מקומות התרחשות�

שוא� להביא בפני המאמר . הללו  בפנינו את העובדותכבר הביאו החינו�

להעמיק את הבנת נושא , חסותיי כמה גישות ואופציות להתאנשי החינו�

 . הספר ולפתח כמה מאפייני� של פתרונות
האלימות בבתי

אנו עוסקי� לאחר מכ� . 2 בסעי� מוצגתהתזה המרכזית של המאמר 

סעי�  (הספר
די� ובמאפייני� של האלימות ומופעיה בבתיבפירוט בממ

א� ווהמחנכי� הספר 
 מתמקד באתגר המוצב לפיתח� של בתי4סעי� ; )3

הקהילה , ע� המשפחה –אל מעבר לגדר מרחיב לגבי יכולת השיתו� 

דוגמאות  מספרמתו� הדיו�  הבאנו 5בסעי� ; הספר
וסביבת בית

  .מ� הדברי� בש� אומר� מבחר 6 ובסעי� ,"מ� השטח"להצלחות 

 :המשתתפי�רשימת להל� 

 :תפו בדיוני�תשה

, עליזה בלו�' גב;  הנער מנו�רכפ, ציקזהבה אטר' בג: הספר�לי בתיהנמ


מר דני בר; אביב
צייטלי� תל, גל
מר יוסי ב�; שמש
ברנקו וייס בית

    ;)פסיכולוג(כפר הנער מנו� , ר טל גור"ד; ויות ירושלי�נמוא, גיורא

; ירושלי�,  העבריתיהנסמהגי, מר דוד גל; רמת אפעל, עות גורדו�ר' גב

, מר צבי ינאי; ירושלי�, רוטשילד
אוולינה דה, מר דניאל זכריה

מר מוחמד ; ירושלי�, מקי� גילה, מר אריאל לוי; ירושלי�, �מהרט

 רמ; הדסה נעורי�, מר מנדי רבינובי� '; הספר עראבה ג
בית, קראקרה

קבוצת , מר נחמיה רפל; תפ�, מר נדב ר�; ר הנגבשע, אהרלה רוטשטיי�

 .שרת ציו�מב, טמיכל שבי' גב; יבנה

, אלד אבו אסבא' חר"ד: מרכז טאובאחרי� ב �י צוות החינו� וחוקרירבח

' פרופ ,מר נחו� בלס, מר יואל בלנקט, מר בני אמיר, חיי� אדלר' פרופ

מר , ר הורובי�תמ' פרופ, רד יחז' פרופ, שלמה בק' פרופ , רמי בנבנישתי

' גב ,ר אלעד פלד"ד, גב שלומית עמיחי, שרו�
דלית נחשו�' גב, צבי ינאי

 .ר ד� שרו�"ד, יוס� שוורצוואלד' פרופ, יעקב קופ' פרופ, �וג קהיולי

 .תנו לכל המשתתפי� על תרומת� לדיו� ולמסקנותיותוד
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 "סימפטומטית " וגישה"גישה ישירה "–התזה הבסיסית . 2

, לנו את ההגדרה הרחבה והממצהיב קרהספ
 בבתיהגדרת אלימותב

ואחרי�שהוצעה במחקר� המקי� של בנבנישתי 
1

שלה� גדרה הה. 

מאפשרת חשיבה על התופעה במלוא היקפה ובכ� היא מפרה את הדיו� 

ת כמה ממדי� חשובי� של האלימות וארבעקבותיה נית� ל. ואת פירותיו

 . כמו האלימות הסמויה, ספרית
הבית

מרכזי שנבע מהדיוני� שקיימנו במרכז טאוב הוא הקיטוב המאפיי� ה

, "מחלה מיובאת"רואה באלימות ההאחת : שתי נקודות מוצאבי� 

לפי גישה . הספר ואיננה נובעת ממנו
המוכנסת מ� החו� אל בי� כתלי בית

להרחיק אותה , טר ממנהפיהשיש ל,  במחלה"נדבק "הספר
זו בית


בדר�מאופיינת  את זהגיש. ימי� מתאכלי�ב נגדה לפעולוא� , החוצה

 : בש�בחרנו לכנות את הגישה הזאת. תגובה מיידית על המעשהבכלל 

 ".גישה הישירה"ה

. הספר עצמו
האלימות נובעת מתו� ביתש שה השנייה גורסתהגי

הספר והיא 
סימפטו� לחולי של בית, מסוימת הדבמי, האלימות מהוה

לפי , ייתכ� א�. י פעולתו ולדרכשלומשקפת גורמי� אינהרנטיי� למבנה 

, הספר אינו רלבנטי
שבו בית, שהאלימות חושפת את המצב, הגישה הזו

 ממלא  איננוושהוא, לחלקי� גדולי� של אוכלוסייתו, במידה מספקת

התפתחותו , חינוכו, הבא בשעריופי הנוער  כלותפקידאת  במידה הראויה

ליכה לכיווני שנייה מו השהיבסיס הגבהמחשבה העומדת . והכנתו לחברה


שגישה זו אינה מותירה את בית, השוני העיקרי הוא בכ�. פעולה שוני�

אלא , "אמצעי� למלחמה נגד האלימות"בתוספת , הספר כמות שהוא

ר לכלל הסכמה לפעולה הספ
היא מביאה את בית. תובעת ממנו להשתנות

דובר שמ� כיית, על פי גישה זאת. פנימי
רחבה יותר בעלת אופי מבני

הספר והאתוס שלו בדר� להפיכתו 
נוי של כמה מממדיו של ביתבשי

רעיונות מ� הסוג הזה עלו בדיוני� שקיימנו . למשמעותי בחיי תלמידיו

 גישהה": בש�בחרנו לכנות את הגישה הזאת . וה� מוצגי� במאמר הזה

 ".הסימפטומטית

יש לה ש, במיידיות מסוימת  על פי הגישה הישירה מתאפיינתהתגובה

גיבי� לביטויי האלימות שנחשפו מ – לביטויי האלימות שהופיעו צמידות

                                                           
רמי בנבישתי הציג בפני הצוות ' פרופ. 2005, .ח.כסאברי מ, .א.אסטור ר, .בנבנישתי ר  1

 . בתחו� האלימותשל קבוצת המחקר האחרוני�את ממצאי המחקרי� 
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 טווח תקצרהיא הפעולה . הספר ומחפשי� דרכי� להפסקת�
בבית

נקרטית אשר  הבעיה הקוכלפיובה גתב  מדובר,כלל
בדר�ת וומיידי

לנקוט שתכ� א� יי, תידהעי באזהרה לגלאותת ו  לסמ�כדי ,הופיעה

הלכה גבולות ברורי� ולהפעלת� למרות שלהצבת  .בצעדי� מניעתיי�

,  מסוימתאונות
 של אי�בכ� חשיפה ג�הרי שיש , יש ממד חינוכילמעשה 

גישה ב. ות הקט�בוגכח ההשפעה החיצונית החזקה ונוכח רפרטואר התונ

� ייש משו� הודאה של המחנכ, במיוחד א� היא מופעלת לבדה, זאת

, יטה עצמיתוצר יד� להביא את תלמידיה� לכלל הכרה עצמית ושלבק

 . לל בנייה של קוד ערכי ראויכ ל– ויותר מכ� פנימית

ג� על פי גישה זו יש צור� ויש . שאי� הדבר בהכרח כ�, אנו סבורי�


חשבה על אופיי� וטיב� של ההתרחשויות הביתמב אפשרות להעמיק

שתניב תוצאות , ה השקעהרבלה ג� בקונטקסט הזה יש מקו�. ספריות

המטפורה לפי . הספר
האתוס החינוכי של ביתכדי שלא יינזק , איכות

לה  יש –רפיה ימותיידי כ
דומה הגישה הזאת לטיפול בגידול סרטני על

 . תבויכולת לחסל תאי� סרטניי� א� היא משפיעה ג� על רקמות טו

חשוב לשמור שמא תזיק יתר על המידה ותהרוס ג� ג� לפי גישה זו 

י� של הגישה הישירה עליו כלמפעיל הספר 
ג� כאשר בית, לכ�. את הטוב

 . להיות ער ולפעול ג� במישורי� אחרי�

 וז – "סימפטומטית"ה, כאשר נוקטי� בגישה השנייהשונה הדבר 

 , וקי�מע ספריי�
תהליכי� בית לשהגורסת שהאלימות היא תסמי� 

. הספר
יש ללמוד מ� הדברי� לגבי עצ� מבנהו ואורחות חייו של ביתוש

יני האלימות מאותתי� על צורכי העמקה הגישה השנייה תסמי  פלע

 להגיע רחוק יותר ושיש צור�, ספריות
ושינוי של ההתרחשויות הבית

ניהולו  המטפורה דומה הדבר ללפי. ועמוק יותר בדיאלוג ע� התלמידי�

מקפידי� על תזונה נכונה ועל יתר בו , של אורח חיי� בריא ואיכותי

. ר� טיפולי בגידול ממאירכ� שאי� מגיעי� לכלל צו, מרכיבי הבריאות

 א� –ה אינה מונעת לחלוטי� את הצור� בראשונה יינקיטת הדר� השנ

  .היא מעלה את הסיכויי� לחיי� מתו� בריאות

 בטו באשר לגישה הדומיננטית שישתלה מ� המשתתפי� בדיוני� חלק

הניעה אות� לפעולה � להשיש כאלה שסיפרו כי נקודת המוצא . לאמ�

 לשינויגרמו  הספר
שונות בחיי בית התפתחויות� א ,מתו� גישה אחת

שיש דואליות סביב שני הקטבי� האלה , אי� ספק. גישת� כעבור זמ� מה

ה� לנוכח  ,ספר והיא בלטה בדיוני�ה
בבתיבניתוח תופעת האלימות 
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גרות האופפות אותו מס הלהספר עצמו וה� לנוכח פעולתו מו
פעולת בית

 תובע הספר
 כי מעשה החינו� בבית,ובמהל� הדיוני� התברר לנ .בחברה

לעיתי� צעדי� שמקור� : עירובשל  יכולת ,ככל הנראה, מ� המחנכי�

עד . בגישה הישירה ולעיתי� כאלה שמקור� בגישה הסימפטומטית

יש , ת בתוכו אפס מעשי אלימו–הספר יגיע אל המטרה הנכספת 
שבית

טווח ל "פטומטיסימ" מתו� הרפרטואר הה� בנקיטת מהלכי� צור�

צוות היא המיומנות ". ישיר"רפרטואר הבמהלכי� שמקור� בה� ו, הארו�

 . חו� הטובה וביכולת בחירת הצעדי� הנכוני� לכל מצביכולת האבב

על כלל ש, "תקנונית"דיניות הנובעת המ, הישירה, הגישה הראשונהמ� 

אולי א� , א� כי יש הנוטי� ללכת בה רחוק יותר,  לאמ�מוסדות החינו�

 מסגרת התנהגותית ומשמעתית  בהצבתמתמקדתמדיניות זו . דירחוק מ

ולצידה מוצבות ג� מסגרות , י� ותקנותקוחשבתוכה מוצגי� , ברורה

הצבת גבולות "גוריה של קט לתגישה זו משויכת מקצועי. ענישה מוגדרות

שאפשר ,  המדיניות השנייה,על קצה הרצ� האחר, מולה". ברורי�

הגורסת כניסה עמוקה ה� לחקר זו , "נוכיתהמדיניות החי: "לכנותה בש�

בעיקרה . ולמידה כלליי� וה� לפשר� וריקע� של מקרי� ספציפיי�

בה , ספרית
לה המדיניות השנייה לבנייה של מסכת חיי� ביתמובי

ספרי 
קסט של כל המשתתפי� בתהלי� הביתנטקוההאלימות מוצאת מ� 

 דיאלוג, חינו�, עההכלי� העיקריי� ה� השפ. הורי� ותלמידי�, רי�ו מ–

 . ש התלמיד וערכיו בטווח ארו�פ נ–במרכז מטרותיה . והכוונה

 הגישות הללו מתקשרת אל שתי תפיסות הבסיס יתשהניגודיות שבי� 

תהליכי� המתקיימי� היו�  השל לדיו� באלימות וה� נמצאות בשורש�

אפשר לראות במאבק , מסוימת שבמידה, הכוונה לכ� .הספר
בבתי

הספר למקורותיו כמוסד 
הספר מאבק על השבתו של בית
תיבאלימות בב

שמעבר ,  מכירי� בכ�עטי�חושבי� חינוכיי� לא מ, שכ�. מחנ� ומשפיע

 �שהרחיבו את היק� פעולת,  עצמ�הספר
בתי, להשפעה הסביבתית

לטובת האתוס איבדו מהשפעת� החינוכית , רה לאור� השני�חבב

המופנה , ת מ� אתוס הלימודילהפחי – את זאת יש לתק� היו�. הלימודי

א� , לעיתי�( שנת� לבית הספר צביו� של מערכת הכשרתית לבחינה

 ".בית חינו�"ולהגביר את ממדיו כ,  שעיקרה למידה ובחינות,)המונית

שאמנ� יש לאמ� צעדי� ומחשבות שמקור� בגישה ,  נראהלרובנו

 רפהס
במיוחד כאשר מדובר בתגובות שעל בית, הישירה, הראשונה

ג� עניי� הצבת . נקוט באופ� מיידי לאחר שארע בתוכו מעשה אלימותל
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, אלא שבמקביל. יבא דכל הגישותל א–ללא ספק , נייו חאהגבולות הו

לנקוט חשיבה השייכת לגישה , במיוחד לטווח הארו�, חשוב לא פחות

הכוונה לחשיבה שתהיה חלק מתהלי� עמוק . הסימפטומטית, השנייה

כדי לשנות את פרופיל יחסיו ע� , ר פועל על פיופסה
שבית, וארו� טווח

, שראוי, מכא� נובע. התלמידי� ולמנוע ביטויי אלימות בהמש� הדר�

על , שקול את שתי נקודות המוצא שהצגנו לעומק�הספר יכיר וי
שבית

לפעול מתו� רכוש לעצמו יכולת הספר ל
על בית. יתרונותיה� וחסרונותיה�

המתאפיינות , ילויות קצרות טווחפע: מודעות על פי שתי הגישות

, ומ� הצד האחר, שוני� ומצבי� שכבר התרחשועי� בהתמודדות ע� אירו

כדי שהאלימות תהפו� לבלתי , ת חדשי��הי�נ ובהילהיות מוכ� לחש

כפי , על פי גישה זו מתחייב. הספר
רלבנטית בעיני התלמידי� בבית

הספר להפעיל 
יתפשר לבא ל–י� ארגוניי� דעצשילוב של , שנראה להל�

יית היכולת להיכנס נב, עדי� פדגוגיי�צו ,דחמ, �יחינוכייו האת ביטוי

א� , אמנות מעשה החינו�. מאיד�, חינוכיי� הי�כבעומק� של התהלי

, לסרוגי�, היא היכולת לנג�, בהקשר  זה, להשתמש במטפורה מוסיקלית

 כאשר הצור�,  על פי הגישה הישירה–" ורי'מז"ה: סולמותהבשני 

, השקט והעמוק יותר, "מינורי"וה, מתעורר ואי� דר� אחרת

כאשר בית הספר בונה עצמו למעשה החינו� המשמעותי , הסימפטומטי

 . בטווח הארו�

במהל� .  מתו� דיונינו בנושא האלימותשעלתההמסקנות זוהי תמצית 

סוגיית התלמידי� ג� ספרי באלימות עלתה 
ההתייחסות לטיפול הבית

ובעי� התמסרות רבה ת ה–שירית מכלל התלמידי� עכד ע –הבעייתיי� 

חשוב .  השאר בנושאי� ההתנהגותיי�לעומת, מיוחדת ומקצועית יותר

בר בהקצאת ודמ. ראוי למענ� כותשהספר תינת� היכולת לע
שלבתי

 . ובבנית המסגרות הראויותמשאבי�

 הספר �די� ומאפייני� של אלימות ומופעיה בבתיממ . 3

הספר נטו מרבית 
� הבסיסיי� של אלימות בבתי� שני המופעיותמ

ת ומימעשי אל: הכותבי� עד היו� להתייחס בעיקר למופעיה הגלויי�

ל תלמידי�  שותטהתבטאויות בו, למיניה� ולדרגותיה� שהתרחשו

הסתכלות זו . ואורחות התנהגות שהניבו ביטוי גלוי ובוטה של אלימות

אול� אחד . קרב החוקרי�נשענת ברובה על הגדרות האלימות הנוהגות ב
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הוא קיומה של , שהועלו בדיו� המנהלי� במרכז טאוב, הדברי� החשובי�

לעתי� האלימות הסמויה . אלימות הסמויהה –טית הלטנהאלימות 

תופעה אליה התייחסנו בהמש� , "החבורות"מהוה ביטוי של תרבות 

 דרכי הטיפול במופעימ השלילית של חלק  התרומהעלג�  עמדנו. הסעי�

על כ� מחיר הספר משל� 
בית . של האלימותלחיזוקה כגורמותהאלימות 

 .באיבוד זהותו כמוסד מחנ�כפול ה� בהתמודדות ע� האלימות וה� 

 לימות סמויה א. א

א� , בהתנהגויות חריגות, על פי רוב, תטאתבמימות הסמויה אינה האל

� הכוונה לאיומי. השפעתה רבה והיא קיימת ופועלת מתחת לפני השטח

ילדי� חשי� הא� , או אפילו אינ� נאמרי� כלל, שאינ� נאמרי� בריש גלי

ה� ממדי� של  ולא. בה� ופועלי� כתוצאה מכ� כפרטי� מאוימי�

סגרת שהיא לכאורה במהנתונה , לעיתי� קשה ומציקה, אלימות

תחת אילוציה של אלימות זאת נוצרי� מצבי פחד וכניעה של . לגיטימית

שירותי� שוני� , � היעתרות ללח� למת� משאבי�ילדי� לקבוצות כוח וא

. � מחוצה לוא ו–הספר עצמו 
ועדיפויות בכל מיני מסגרות של בית

חרי�  אי�צכנעי� ומוותרי� על זכויותיה� וא� מקבלי� אילונ �הילדי

משהו שצרי� , א� בלתי מפורש, כאמור, במקרי� רבי�, בשל איו� נסתר

 . להבינו ללא אומר ודברי�

המובאת לכלל ביטוי במערכות , בר ג� באלימות אינטרנטית� מדוהיו

 ללא אחת בצורה מרומזת א� יעילה בהשפעתה ע, התקשורת השונות

האלימות הזאת איננה נחשפת ברוב המקרי� והשפעתה על . ילדי�ה

הקשור ג� אל המופע , זהו פורמט התנהגותי. הספר רבה
החיי� בבית

כי , חשוב לציי�. ורות הפשערבות חיי� של חבת –האחר שעלה בדיו� 

 ללא מופעי� של ,כולהכ רובה, האלימות הסמויה יכולה להתרחש

המאיימי� . לות של הנושאהרגיהמקובלי� בהגדרות , אלימות גלויה

 כל אלה ללא � א–פועלי� לאורו , יומו של האיו�קוהמאוימי� יודעי� על 

לימות זו א. בכ� בעייתה. אמירות מפורשות או פעולות אלימות אחרות

על לעיתי� א� הפועלות , מהווה ביטוי למסגרת שבתוכה חיות קבוצות

בסיס סטנדרטי� של חבורות פשע
2

זה ה גתייחסות לאלימות מ� הסוהה. 

                                                           
2

 ולומביי� לא התקבלו שני התלמידי� היורי� לא� אחת מ� הקבוצות שחיו ופעלוקב 
  ג�ייתהההשתמעות ה(הספר והפשע שלה� יצא אל הפועל על רקע של דחיית� �תיבב

ה� פענחו את קודי . חברתי" מעמד,ורצונ� לתפוש לעצמ� ) יה חברתיתיחד
 . מידי�לת 13ההתנהגות בצורה טרגית והביאו למות� של 
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פיתוח  לע, � השאריב, �שעיייבות להחה, נוכיותיח מחייבת פעולות עומק

 . ספרי
הביתת הצווהיכולות ותנאי הפעולה של 

 והשתייכות חברתית" חבורות"תרבות של . ב

. מופעי האלימות של היו� קשי� יותר להתמודדות מאשר בעבר, ללככ

א� אולי נית� , יותר תמימי� כי בעבר היו מופעי האלימות, אפשר לומר

מופעי . הרגעי והבוטה, המתפר� גומ� הס, במהות� להגדיר� ראשוניי�

להוכחה ה� , ה� לגילוי, מתוחכמי� יותר וא� קשי� יותרהיו�  האלימות

 מתקיימת ובמקרי� רבי�, קשה לזהות את המבצעי�. ולכ� ג� לטיפול

שתיקה זאת היא מרכיב . הספר
שתיקה רבתי באשר לדיווח לרשויות בית

 בסממניו ,לא אחת, דרושח, ו�החיצשל חבורות פשע בעול� " קוד האתי"ב

 . הספר
� בי� כתלי ביתייאלה אל הח

לרוב בנסתר , זו או אחרתדה במי, מתקיי�יש והספר 
רת ביתבחב

מאבק על המרכיבי� המתבטא ב, טוב בי� שתי חזיתותיק ,גלויי� בולעית

י� מדבמ פועלות רקאינ� החבורות . של השליטה ועל מקדמי� של השפעה

מתקיימת חשיבה . בוחלות מלהפעילהה� אינ� שיש � א, של אלימות

ות את� קובעי� את ההתרחשוי, אמנ� את� המורי� חשובי�: "לפיה

 –ל אנחנו קובעי� דברי� אחרי� ב א–את הציוני� ועוד , הרשמיות

תלויי� בנו , כולכ�, יש בידינו כוח והשפעה ואת�. ובי� לא פחותשח

ת לרכוש לעצמ� וסנהמ, של תלמידי�ת צווקבב מדובר." וברצוננו הטוב

 חיי לש" downstairs"ספרית בשכבת ה
עמדות כוח בתו� המסגרת הבית

ות חפ, �כ –מחד ואנחנו מ� הצד האחר " חנוני�"רי� וההמו. הספר
בית

 .  הספר
בתו� בית קיטוב ווצרייכול לה, או יותר

ית המיצוב החברתי של תלמידי� עשויה להיות אחת הסיבות יעב

מדובר . רפסה
לדחיפת חלק מה� להצטר� לחבורות האלימות בתו� בית

תיכויות בתלמידי� שלא הצליחו לרכוש לעצמ� עמדות חברתיות והש

ואז ה� בוחרי� בדר� של הצטרפות לחבורות הקונות את , מתאימות

 . חלופיותהמעמד� בדרכי� 

ואורחות ההתנהגות האלימות ניתנות ללימוד מתו� אמצעי  ההשפ

" סריטי אלימותת ("והתקשורת ומתו� התבוננות בחברה אשר סביבנ

תר את כ� שלא נותר לתלמידי� אלא לא, )תמר הורובי�' מושג של פרופ

זוהי אחת מנקודות המפגש בי� האלימות המיובאת מ� . רגעי היישו�

ספרית היא 
כאשר החברה הבית. רפסה
החו� לבי� יישומה בחיי בית
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הנוהגת על פי סטנדרטי� של מסגרות גדולות, חברה אנונימית
3

ע� מעט , 

 מעט מאד –הספר 
ת בבימחויבות אישית של התלמיד כלפי מבוגרי�

. כדי לאז� את הדח� הזה, "כ� המאזניי� השנייה"יהיה מונח על 

להיות , יחד ע� הרצו� להיות שיי�, ספרית מצד אחד
האנונימיות הבית

 ה� דחפי� המניעי� הצטרפות האל –מצד שני , להיות מוער�, מוכר

תהלי� ההצטרפות . ולקבוצות אלימות בפרט, לקבוצות שונות בכלל

למנהיגות ובצור� של הפרט בכפיפות , כלל בקבלת מרות
בדר� הומלו

 . להוכיח עצמו בעיני האחרי�

להיות חלק , ולהשתייכות לקבוצה" חבורתיות"עצ� הנטייה ל

ער בגיל ונ התפתחותית של
נטייה בסיסיתהיא  –מקבוצת עמיתי� 

ישיות המתבגרתאה הנבמהעשרה ואב� יסוד ב
4

 מרכיב נטייה זו היא. 

ת המושגת בהשתייכות זהו, י בתהלי� חיפוש הזהות של הנוערזכרמ

כאשר הרצו� הזה אינו בא על סיפוקו במסגרת , וכפי שאמרנו. לקבוצה

 שוני� י�ועל רקע כשל, בהעדר מסגרות מתאימות, "חיוביות"קבוצות 

ה רבחה לאלא מושגת תחושת השייכות , ספרה
תבתהליכי הלמידה בבי

 של מכא� ג� הקשר. פות לחבורות אחרותרטצוהחיפוש יוביל לה, הלומדת

במקרי� . הספר
אלימות אל נחשלות בלמידה והישגי� נמוכי� בבית


רבי� החבורות הללו ה� הביטוי לאכזבה של חלק מ� התלמידי� מאי

ובהקשר זה האלימות מתחברת למהותו של המבנה , �דיומהצלחת� בלי

, מסגרתית, ו�ד היהספר התיכו� מיוע
שבית, הכוונה לכ�. ספרי
הבית

א שלא תמיד מצויות בתוכו המסגרות הנכונות לטפול אל, לכל בני השנתו�

 . במגוו� הצרכי� של כלל התלמידי�

הספר לא רק 
� בתיבתוכתוצאה מהמצב המתואר קיימות היו� 

נויות גראבמקביל לה� ובהסתר ג� הת אלא תויההתארגנויות הלגיטימ

 לי פעולהלכ וה� מנהיגות, להתארגנויות אלה יש מסגרות נפרדות. אחרות

מטרות ודרכי , אתיקה, אורחות התנהגות, לעיתי� א� נוקשה, מעתשמו


יווני� אליה� מוביל ביתלכ, בהכרח, ל אלה אינ� מכוונותכ –פעולה 

ההשתייכות לקבוצות אלה מכתיבה ג� את מיצובו החברתי של . הספר

                                                           
3

, ני� למאה שעברהמשנות השמו, רלס הנדי'ודותיו של צכא� אפשר להזכיר את עב 
 .סוציולוגיי� של בתי הספר הגדולי��ו בממדי� הארגוניי�שעסק

4
 .2005ע� עובד , "מיתוס גידול הילדי�", יהודית הריס:  ראה למשל 
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א� , ברות עלולה להביא במקרי� קיצוניי�חתה
הספר ואי
הפרט בבית

לנידוי ולחר� חברתי
5

 . 

הספר על פי הגישה הישירה ה� ברוב המקרי� 
ביטוי� של פעולות בית

, לעומת זאת. הנחיות וחוקי פעולה,  תקנוני�–בתחו� הקוריקולו� הגלוי 

פעילות החינו� על פי הגישה הסימפוטומטית היא פעילות שרוב רובה הוא 

סוגי , דרכי תקשורת,  יחסי�–הספר 
בתחו� הקוריקולו� הסמוי של בית

הספר מיומנות 
דורשת מצוות בית, לכ�, פעילות זו. ותחושותשיח 

 .חינוכית עמוקה

כחלק מ� , הספר
שהובאו אל תו� בית,  המושגי� הבולטי�דחא

הרגישות . מושג השיי� לתרבות החבורות, התרבות האלימה הוא הכבוד

בה אי� עוד יכולת לפתח סיבולת והבנה , המופלגת לכבוד עולה לרמה

הוא אחד , סממניו החיצוניי� בעיקר לעהכבוד . תוניולמצב ולנ, לאחר

לול המכ. וסימ� למעבר אל שפת האלימות הלהטריגרי� המשמשי� עי

, ניקות פעולה שונותכ ט–" ביצועי�"ממדי� של : כולל כמה ממדי�

ודירוגי� שוני� של מעמד בתו� העניי� (ממדי� וקודי� של התנהגות 

"נכו�"פה ופירושה הש, )ההז
6

ות של דרג"ערכי של  �ליש ג� סו. ודעו 

אלה יחדיו מהווי� את מסכת ההתנהגות של כנופיות כל ". עלבו�

 מהחלמ. הספר
המלחמה היו� היא על נפשות הילדי� בבית. האלימות


� המער� החינוכי של ביתיבלובא ימהבי� המשטר האלי� הכנופייתי 

 . הספר

 ינוכיואיבוד זהותו של המוסד הח האלימותדפוסי  חיזוק. ג

 , לסיטואציות של חקירות פליליותי�ספר נקלעה
בתי  מסוימי�מצבי�ב

סיטואציות כגו� אלה . הספר
 מחו� לבתיבדומה למציאות של עול� הפשע

רה טשמבעבר ה. מחזקות את האווירה ואת דפוסי ההתנהגות העבריינית

מלחמה ה בעיקר על רקע ונהגה לפעול כ�, הספר
בתיל מיעטה להיכנס

ג�  מפעילה את כליה ושיטותיהו הספר
לבתי נכנסת עתה היא� א, בסמי�

                                                           
5

ב בצפו� האר� הסבירה לכותב לאחרונה עד כמה על הפרט להיות חזק "תלמידת י 
 . בהתמודדותו ע� הלח� החברתי המופעל עליו בעניי� הסמי�

6
הוא ראה ש� מספר . דות החנה צעיר מכונית באחת הסמטאותפו לפני שני� אחיב 

הוא השתמש בביטוי , למרבה הצער. צעירי� וחשב לומר לה� שלא יפגעו במכונית
, כ� נראה, הוא לא היה ער לכ�". ל� רההז: "בערבית שפרושו" דיר באלאק"

ת משמעו. המהווה עילה לאלימות מיידית, שבמשטר הכנופיות יש לביטוי זה משמעות
 . הצעירי� התנפלו עליו ללא סיבה נוספת כל שהיא ודקרו אותו למוות. של איתגור
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בנסיבות אחרות
7

,  אחדתלמידהמשטרה חוקרת  מדובר במצבי� בה� .

 הספר
תו� בתיבמסתעפת  �כ ו,ה של אחרי�ימרש והוא חוש� בפניה

המתקשה בפענוח , המשטרה .מקיפה רשימה ארוכה של נחקרי�ה החקיר

, "שתולי�"כמו שימוש ב, עולתהמפעילה את דרכי פ ובמציאת אשמי�

במהל� עבודתה מועלות . בהאזנות סתר ובצילומי וידאו, בפיתיונות שוני�

אלה ה� מרכיבי�  לכאלא ש. גבי מת� חסינויות ועוד לתוג� הבטחות שונ

 .של תרבות עול� הפשיעה

לל הפעלת ו כ,ספר מפעילי� מיוזמת� כלי� מ� הסוג הזה
 בתילעיתי�

 מוסדות המפעילי� ישנ�. הספר
במסדרונות ביתמצלמות מעקב בחצר ו

ת יווערכות ניידות שהמורי� נושאי� על גופ� ולכ� מתלוות התארגנ

, בצעי� מהלכי� נדרשי�תמ לכאורה. האבטחה וגלאי המתכות בכניסה

פעולה וסטנדרטי� המקובלי�  מסגרות נושאי� בחוב�אלה  �א� מהלכי

חסינות בפני פתח עלולה להת הספר
בתיבתו� ו, במקומות אחרי�

 .  ממדי� של עימותיותהשראתהללו תו� האמצעי� 

ידי שומרי 
על המיוצגי� ,שעהפ סטנדרטי� מעול�ה, כתוצאה מכ�

 – אל העול� הזה" נשאבי�"ה,  ג� אל התלמידי�עוברי�, החוק דווקא
 ה� ,ל� הזה שריר וקיי� בתודעת�העו. הספר
ביתמכוח הנעשה ב קרא לו

לי� זה חלה עלייה התב. כאמור, רות אחרי�מקומ �מ� התקשורת וה

ירה של דפוסי ההתנהגות והחשיבה של העול� התחתו� אל חדבמידת ה

מעשי רמייה , מעשי הלשנה, קונספירציות, לל חבורותו כ–הספר 
תו� בית

, ללהפה, אמירת אמת
א לדבר על איל ש–ועקיפה של המהל� החוקי 

יש מופעי� של חבורות הספר של היו� 
בבתי. ועוד, לעיתי� כעלילה

במלי� . שהוא חיצוני לו, זהטי� של עול� דרטנסוקבוצות הנוהגות על פי 

שעל רקע התפתחות מעשי אלימות ועבירות אחרות , הטענה היא, אחרות


משמכניס בית, )כדוגמה, עבירות סמי�(הספר 
שנעשו במסגרת בית

היא , את המשטרה לפעולה בי� כתליו, ת אחרבאי� לו ברירה, הספר

 . את השפה המתאימה" מדברי�"נתקלת בתלמידי� אשר 

 –הספר הוא באיבוד מרכיבי� חינוכיי� 
רי של ביתיקהע לו�התש

מכא� שיש צור� לדו� בסטנדרטי� הללו . יבוד הזהות של מוסד מחנ�א

כי אי� זה נכו� רבי� טועני� , לש� דוגמה. הספר
כחלק מתרבות בתי
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ח מחלקת הנוער "פורס� דוכאשר , )2006יולי ( התקבלה לכ� עדות ברורה לאחרונה 
ה במספר התיקי� המשטרתיי� שנפתחו בגי� עבירות בשטח יי החוש� על,במשטרה

 .הספר�בית
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מתרחש לעיתי� קרובות לאחר ה �יינ ע–  לח� למסירת שמותלהפעיל

מעשה מכניס שה, אהטענה הי. מעשי ונדליז� או מעשי� אחרי�

אחרי� טועני� כנגד התקנת מערכות , מאיד�. סטנדרטי� לא רצויי�

 וה� משקפי� �ימצויי� בוויכוח מתמיד בקרב מחנכ הלאנושאי� . ניטור

זהו . הספר ובאופני פעולתו
צור� בסיסי בדיו� עומק ערכי במהות בית

הספר כמפעיל 
ית בי�בהספר כמחנ� ל
 עמוק של הניגודי� בי� ביתיוטבי

בעיות אלה ה� במוקד ההתלבטות של מנהלי . דיסציפלינות משמעתיות

 . הספר וצוותי המחנכי�
בתי

  וקהילת�הספר�האתגר המוצב לפיתח� של בתי. 4

קיי� ש, הגלויה והסמויה, צאה של שני מופעי האלימות שהוזכרוהתו

מיעוט קט� של הספר וסביבתו של 
 מפני השתלטות על חיי ביתששח

.  האחראי לאלימות הסמויה ולעיתי� ג� לביטויה הגלויי�,�דימילת

הקבוצות הקטנות הללו מכתיבות תרבות לא שקטה ולא בטוחה עבור 

לגיטימציה לאורחות התנהגות , לעיתי�, המקבלי� מכ�, כלל התלמידי�

לא רצויות
8

 . 

ה מהותית בי� עבודת החינו� ירתסישנה תחושה של , י�חנכמה לגבי

, התחושה היא. על כליה ושיטותיה, לבי� התרבות הזאת והמלחמה בה

זוהי ההתמודדות . הספר
של מטרות החינו� של בית" פספוס"שיש 

ב של טוקבהיותו נע בי� , בנושא האלימותהספר היו� 
המרכזית של בתי

 . י ח�וכד חינסומ של טב הקור המשליט חוק וסדר לבי�טשמ

אסור לנו להתעל� מכ� שבעקבות עליית המעורבות של אמצעי 

 נחש� כבר בגיל צעיר לממדי� שוני� של רעוהנ, התקשורת בחיינו

הנוער הבא בשערי . יות למיניה�נכת דר� סרטי� ותרוי בהשקאלימות 

חוסר תמימות זה . ער בעבר הנו לעומתתוחהספר היו� הוא תמי� פ
בית

,  במילו� וברפרטואר של התנהגויות שהילדי� מביאי� מ� החו�מתבטא

 �עהספר מחויב להתמודד בתחו� זה 
אי� ספק כי בית. מ� התקשורת

 .שכמות� לא ידע הוא בעבר, בעיות בהיק� ובקושי

 אנו. הישירה והסימפטומטית: נקודת המפגש בי� שתי הגישותנוצרה 

: בויות הנלוות אליה�עדי� לתחרות בי� שני הסולמות הערכיי� והתר

                                                           
8
 ". הנמטרות הג"ל, כביכול, שנועדה, כלי התלמידכמו למשל במקרה שמוצאי� סכי� ב 
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 קשה יהעבהמחנכי� נקלעי� ל". הסול� התקנוני"ו" הסול� החינוכי"

כדי להשליט את ,  התקנוני�לובבוא� לנקוט בפעולות השייכות לס

אלא שבמקרי� לא . הדבר נובע לרוב מחוסר ברירה .הספר
משמעת בית

מעטי� חוסר הברירה הוא תולדה של חסרי� בהכשרת המורי� ורקע� 

קיימי� סימני� על מפת  . בעיקרו מכוו� מקצועות לימודי�שהוא

 רפרטואר תגובות ומעשי� –ומכא� , ההתרחשויות שה� לא למדו לפענח

כדי להימנע מכ� שהענייני� יישמטו . שה� אינ� אמוני� בשימוש בו

על רקע חסרי� , התברר בעת הדיוני� שלנוש יכפ,  אחתאול, מידיה�

ועל רקע המחסור במסגרות תמיכה , ירי�עצ י�רומ� של יסיובהכשרה ובנ

זוהי בעיקר . ה� עלולי� לנקוט צעדי� פזיזי� וא� שגויי�, בית סיפריות

המורי� . תולדה של המחסור בבניית היכולות הבית ספריות בתחו� הזה

חסרי� מסגרת חשיבה ולמידה , וג� הוותיקי�, הצעירי� המצטרפי�

 .סיפרית בנושאי� ההתנהגותיי�
בית

פרשה של מתפתחת החמרה , ועל כ� דיברו כמה מ� הדוברי�, �תייעל

בהעדר אופציות ריאליות  .הצוות הספר בעקבות תגובת
זו או אחרת בבית

בה מ� אופציות תגו, בצורה נמהרת, ננקטות לא אחת, מ� הסול� החינוכי

 מגבירות את תופעת האלימות ואת התחושות ואלו, הסול� התקנוני

בה� אמנ� היה אקט של אלימות ,  יש מקרי�.הכבדות בקרב התלמידי�

א� הנסיבות והעוצמה לא חייבו תגובה עימותית , במונחי� אובייקטיביי�

ת יתדמי, אלא תגובה הסברתית" עוצמהה אמלו"וב" בכל הכלי�"

� כאלה ייתכ� שהאירוע של האלימות נבע ירקבמ. ומאופקת באופייה

� להוציא אותה שאי(הספר 
תימהצפיפות של ב, רוח מסוי�ב ממצ

. שליליותולא תמיד לא כול� , מנסיבות ספציפיות, )משיקול הדעת הכולל

כמחנכי� , אלה המקרי� בה� יתגלו ניסיונ� ואיכות� של המורי�

 כני�יחד ע� מידת היות� מעוד, המטפלי� בסיטואציות החריגות

 . לצד העבודה השוטפת" מושכלי�"ו

" השלטת משמעת"ו על המאבק הנדרש מהמורי� איננ, האל �ביצמב

באיזו מידה מצליח חבר המורי� להפו� לדמויות : אלא על נפש התלמיד

. שזאת בעיה, מסתבר. מויות מנהיגותד –משמעותיות בעבור התלמידי� 


� ארגוני ביתפ �א� ג, הכשרתי מצד אחד
לבעיה הזאת יש פ� מקצועי

לא  י�שמורי� רב, מסתבר. משמעותיי�ת ויההזדמנות לה: ספרי שעיקרו

שהוא ג� , "מבוגר משמעותי"ה� חסרי ניסיו� ויכולת להיות ו הוכשרו

השפעה אמיתית אינה מושגת מכוח סמכות מוקנית . מבוגר מבי� ואמפטי
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חסרות , יד�אמו. אלא נובעת ממעמדו האמיתי של המורה בנפש תלמידיו

חינוכית הירבק  היו� הזדמנויות שלהספר
ביתב
9

 ארגו� הלמידה והחיי� .

יות תת הספר אינו מעמיד לרשות המורי� הזדמנויות קירבה משמעובבי

 ועיצוב כאלה שמאפשרות בניית מסכות יחסי� של השפעה–ותדירות 
10

 . 

ובה ג ת–ישה נ ע– מ� האחריות להשתלשלותה של שרשרת פעולה חלק

, כאמור. הספר כארגו� מחנ�
בחלקתו של ביתמונח , וזר חלילהח ו–

 היו�  בפעולת�ומייעצת מנחה � מסגרתסריחה במורי�מדובר במיוחד 

לאחר  ,שמתעורר,  צעדי� מרחיקי לכתלעיתי�, לכ�, הנוקטי�ו, יומית

ר במיוחד לכלל ומח של מקרה לא כהיפ הה.ספק א� היו מוצדקי�ה ,מכ�

היא , בי� המורה לתלמיד" קצר ולעניי�"במקו� סיומו , "עניי� גדול"

וג� , ת בעל סמכות משמעותיכשלעצמה פוגעת ביכולתו של המורה להיו

, המתמשכות לאור� זמ�, יכולה לאתחל שרשרת של תגובות אמוציונליות

 ירבה של הבנה וקעדצ ייתכ� שמורה שינקוט. שמחיר� בקלקול יחסי�

אינ� רגילי� "שגישת� היא ש, ג� המורי� הוותיקי�. ישיג הרבה יותר

י ביטויו מדרכ,  מצרכיו,מ� הנוער" ניתוק"שמבטאי� , "בכגו� אלה

האבחנה מתי ואי� היא בבחינת . ומרגשותיו אינ� תורמי� לקידו� הקשר

 � ג–יתרה מכ� .  לקראתההוכנו כראוישלא כל המורי� , אמנות

את כל ההיבטי� של תמיד וגלי� לראות סמ מבי� המורי� אינ� �יהמנוס

מתמידות , ובאי� מסגרות פעולה מקצועיות, ספרית
ההתרחשות הבית

 .  מוצאי� עצמ� טועי�� ה–לוות את עבודת החינו� המ, ועמוקות

במקרי� . של אלימות מורי� בנסיבות שונות נדירי� � ג� מקרי�ישנ

י אוני� רסח מורי� חשי� שראכ, מדובר באיבוד עשתונותאלה חריגי� 

ואז תגובה אלימה היא חלק , ומאבדי� את ביטחונ� ואת סבלנות�

.  מדובר באלימות מילוליתלרוב. מתגובת השרשת לאירוע של אלימות

 –" בדידות המורה"מרכיב לא קט� בהשתלשלויות כאלה היא תופעת 

  .מתייע� ולומד, העובדה שלמורה אי� מסגרת קרובה בה הוא חי

שהילדי� שואפי� להימצא , כי ההנחה הבסיסית היא, ב לומרחשו

 ההמבחי� בי� מקר, היודע את דרכו, במשטר הוג� א� בעל תוק� וביטחו�

                                                           
9
" ע� "התלמידי� ולא " אל"מדבר , יתר על הרצוי, קימת דעה שבית הספר  

בהקשר זה ראוי לציי� את עבודותיו של רובי� אלכסנדר בנושא טיב השיח . התלמידי�
 .סיפרי�והדיאלוג הבית

 10
�,  למרות שלא  הוכשרו,מורי� צעירי�, ראוי לציי� כי בלא מעט מקרי�, מאיד

�בכוח חושיה� ואישיות� מצליחי� לבנות מסכות יחסי� , ולמרות העדר התנאי� לכ
 .משמעותיות ע� תלמידיה�
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 כאשר – המסוגל להעניק לה� אמפטיה והבנה ואפילו להצדיק�, מקרהל

 .לה�" מגיע"אכ� הדבר 

 ועבודה בקבוצות קטנות " מבוגרי� משמעותיי�"צור� בה. א

הכשרת :  שיש צור� בשינוי בשלושה ממדי� עיקריי�,קנה היאהמס

חינוכיות בעבודת� השוטפת ומסגרות 
מסגרות מקצועיות, המורי�

 יש צור� בעבודה משמעותית . ה והשפעה בחיי בית הספרמייצרות קירב

הספר 
על בית. הספר
ע� המורי� ושל המורי� בנושא האלימות בבית

כחלק , )ולא רק את�(העוסק בנושא ע� מוריו , להפו� להיות למרכז

באימו� , כשרההב ,מעגלי תמיכה ב�ריש צו. ממער� הפעולות המשות�

תו� , שייכות של המורי� לצוותיש צור� בבניית תחושת ה. ובחניכה

, צור� אקוטי לכלול את הנושאי� האלה שי. התווית אורחות התנהלות

אלה נדרשי� להחלי� את  לכ. �ירוכשרת המהב ,ורה משמעותיתצב

תחושת הבדידות שהיא נחלת� של המורי� היו�
11

הספר דר� 
� לביתיא. 

 . אחרת אלא להפו� מקצוע� בנושא בכמה כיווני� נדרשי�


תיפעולה בתחו� מסגרות הפעולה הב אוהאחד ה: לכ� שני צדדי�יש 

הא� חלוקת השעות היו� מאפשרת . בתחו� מערכת השעות, ספריות

כיצד נית� ?  בכתה מסוימת להפו� למשמעותי בחיי התלמידי�למורה

. כ� שהתהלי� יוכל להתרחש, בקבוצות מתאימות, ליצור את ההזדמנות

נאי� � התי� אלה מתרחשי� על אבמקרי� רבי� תהליכי� מע, אמנ�

א� אלה אינ� . תו� הרצו� שלה� לחנ�ומ �הללו מתו� יוזמה של מורי

מדובר בצור� בשינוי תפיסת המסגרת המאפשרת את המער� . הכלל

הצד השני קשור בפיתוח יכולות של  המורי� ובתיפקוד� . החינוכי

 על מסתבר כי עבודה מ� הסוג הזה חייבת להישע�. כקבוצה מקצועית

קיומו של  בשועליה� לח.  לומדת בקרב המורי�תיותפיתוח ממדי קבוצ

, בהתפתחות חשיבתו וערכיו, בתהליכי� קבוצתיי� של הצוות הזה, צוות

חינוכי של 
שתי הנקודות הללו מחייבות שינוי ארגוני. ובאחריות משותפת

כל אלה ה� . ושל דר� הפעולה של המורי� מאיד�, הספר מחד
מבנה בית

 . סיפריי� השייכי� לסול� הסימפטומטי
כי� ביתתהלי

דרטי� נטסת כסמ ה של אנו מגיעי� לכלל מצב בו קיומהאר הנלככ

טל ו מ– סגרת יחידהמכ, במוסדות החינו�" מוסד גדול"ארגוניי� של 
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ד כדי יו� עבודה שבועי מחו� ע –א� מסגרות פעולה ולמידה של מורי�  כוי לאזכראר 
מרכזי " שהיו מקובלות במערכת החינו� בעבר הלא רחוק במסגרת –לכתות 

 ".  רי�המו
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ו מציבי� היו� את הרעיו� של קיו� מסגרות פרטניות אנ להמו. בספק

רות יחסי� קרובי� המאפש, עותיותשממ מסגרות: בתו� המוסדות

 . וטיפוח של עמדות השפעה ומנהיגות של מבוגרי� משמעותיי�

גר משמעותי הוא מי אשר הצליח לטעת בלב חניכיו לא רק את מבו

, ית ותכונות אחרותשיאקבלתו מכוח מעמדו כמורה אלא מכוח מנהיגות 

 באותההשפעה של אותו מבוגר תימדד ו. המוערכות בקרב תלמידיו

כאשר תעמוד על הפרק בחירה באפשרות , התלמידי�בחשבו� בקרב 

על מאזני ההתנהגות יונחו בציד� החיובי . לביצוע של מעשה חריג

אלה ה� פרמטרי� . והרצו� שלא לאכזב, "לא נעי�", מרכיבי� של בושה

את המבוגר , ה� מחייבי� את שני הצדדי�.  בעלי משמעותחסי�של י

אפשרות להציב סטנדרטי� של מעי� זאת אי� � במסכת יחסי. ואת הצעיר

של ,  שיטורלש משמעת בדרכי�" אכו�"המנסי� ל, "מוסדות גדולי�"

ה� מרחיקי� . עי האזנה או התקני� אחרי�צמאשל , מצלמות טלוויזיה

� של עול� הפשע לכיוו� של חינו� יטרספרית מסטנד
את החברה הבית

רה מתקבלי� בחב� ניג� ניסיונות חקירה כאלה ואחרי� א. והשפעה

 .  כללי� אלהת עלשמושתת

ננו רק עניי� התלוי יא" �ימעותיש� מימבוגר"ר� של עמ של וקיומ

בה� , ספריי�
באיכויות המחנ� עצמו אלא ג� ביצירת המצבי� הבית

 שיווצרו מצבי� של שיקול דעת ידכ, ומאיד�. הוא יוכל לבוא לכלל ביטוי

אשר , פרטיי�חומי� אישיי� ותבקרב התלמידי� חובה להיכנס עימ� אל 

השפעות מעי� אלה מחייבות קיומ� . יאפשרו את עצ� שיקול הדעת הזה

כי המשמעותיות איננה נמדדת על פי , חשוב להבי�. של מסגרות קטנות


מקובלות של בתיידה אמות מידה של עול� המבוגרי� או על פי אמות מ

. למידי�הת יהמשמעותיות נבחנת כפי שהיא נראית בעינ. הספר היו�

היכולת של מורה להפו� . שפעת אמת על מעשי התלמידי�ה –נתה בחי

פירושו שהערכי� שהמורה מכונ� חיי� בלב , ולהיות מופנ� אצל תלמיד

 הזוהי איננה משימ.  כאשר המורה נעדר מ� הזירה� ג–התלמיד בכל עת 

על יכולת מפותחת ועל , היא נשענת על השקעת אמת, לה להשגהק

 . הספר
תמשה בחיי בילמ תהזדמנויו

  משפחה וקהילה. ב

שאינ� , י אבבתו ,ינ� יודעי� את מקצוע ההורותאש, ית ההורי�יעב

שקשה לפתור , איננה חדשה א� היא בעיה קשה במקרי� רבי�, מחנכי�

כא� אנו מתמודדי� ע� גור� שעוצמתו בחינו� . אותה במסגרות הנוכחיות
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 מרחיקות יש גרסאות. היא ראשונה בחשיבותה אליבא דמחקרי� רבי�

  גדלו ילדי� בבתי� בה� מתרחשתעליהלכת עוד יותר לגבי השפה 

 . ופיזית במקרי� אחרי�, מילולית במקרי� נפוצי� יותר, מותליא

רי� אלה ההצלחה מותנית ביכולתו של הילד להבי� ולפתח לעצמו במק

זהו מרכיב . הספר
ביתהשפעה רחבת טווח של בו, הספר
שפה אחרת בבית

, בעת לח�, ל�וא. המצוקהמדי  מערכת החינו� ממלש ותיחלצ� ההילהבת

הדומי� לאלה אליה� , ה ממדי� של אלימותילעפאו בעת שהסביבה מ

.  שפת האלימותלאכ� שהילד יאבד את חסמיו וישוב תיי, הוא חשו� בבית

ילדי� , לחברה ולמתרחש בתוכה, כתוצאה מהחשיפה לתקשורת, כאמור

את תחבירה ואת אוצר , האלימותרבי� מאוד נושאי� בתוכ� את שפת 

מילותיה
12

אותו נזכיר , י� הכבודניעלדוגמה טובה לכ� היא ההתייחסות  (

כאשר ילדי� מאבדי� את א� ו, בנסיבות מסוימות, לכ�). בהמש�

אי� יבמלי� התבכאשר ג� משתתפי� אחרי� , השליטה ואת האיפוק

סריטי ת "– החבוי בה� "ד האלי�ש"ר� ויוצא החוצה הו פ– �כל� תוא

כאשר ה� , בעיית ההורי� היא קשה עוד יותר. פורצי� החוצה" האלימות

" ונת הטענותשבל"עילי� את פמ, הספר
 משתפי� פעולה ע� ביתנ�אי

פני� כלפיו את האשמה במקו� לראות בו מו,  �הגד הממסדי� למינינכ

מקשי� , לא מעט מה� אלימי� בהתנהגות�, הורי� כאלה.  חינוכי�תוש

, שלה� ושל ילדיה�" קואליציה"בכ� שה� מקימי� , הספר
מאד על בתי

במקרה . שהוא מייצג" הרשות"פר ולנצח את הס
תהמכוונת להילח� בבי

והופ� ליריב , הספר מאבד את השפעתו החינוכית על הילד
כזה בית

 למרכיב במשחק החברתי יהספר הופ� אז
תיב. להתמודדות ולניצחו�

 . יציה מחנכת כי א� מאבק כוחותמשחק שעניינו איננו קואל, האלי�

העוטפת ג� , י� היא הקהילההמורו י�רוהה תאגרת המשלימה סמה

בתמיכה , מדובר על הצור� בעבודה מתמדת ומקיפה. היא את התלמידי�

הנקודות העיקריות . למבוגרי� תישל המבוגרי� בנוער ובתמיכה מקצוע

, תהתובנו, מסכת הערכי� המשותפת, ה� בניית השפה המשותפת

מדברי� ל כהל אלה נדרשות לבניית עול� בו כ –ההאחדה והסול� הערכי 

א� , הדברי� הללו עדיני�. שפה אחת ופועלי� בהבנה טובה של המצבי�

 –חינו� ה וח ר–בנייה של הערכי� המשותפי� ושל התובנות המאוחדות 

 צריכי� המורי�. בעל מסוגלות גבוהה מורי� לבניית צוות א הכרחיתיה
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כא� אי� מדובר רק בשאלה הא� אכ� יש במציאות מקרי� דוגמת אלו המוצגי�  
 .בתקשורת אלא במינוני� שהתקשורת מציגה נושאי� אלה ואחרי�
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העבודה . שלה� ללמידה ולבנייה של החברותא, � להתייעצותפורומיל

אינה מסתיימת ,  שלההספר להיות במוקד
שעל בית, בתחו� הזה

חיי מ קא חייבת להיות חלי ה–במוריו או אפילו בהוריו , בתלמידיו

ומ� הצד , הספר להשכיל ולאחד את הקהילה מצד אחד
על בית. הקהילה

אשר תראה בו ציר מרכזי , האחר לבנות בתוכה קואליציה רחבה

הספר שוקד על עיצוב ערכיו של 
בית. ההתנהגות הנכוני�י דמבהשראת מ

  .ומכא� חשיבותו הרבה, דור ההמש� של הקהילה

תפקידו של . הספר
בעניי� הזה יש כמוב� חשיבות למיקומו של בית

איננו זהה לתפקידו של שובי� יימוסד חינוכי הממוק� כמרכז של מספר 

המשמעות הקהילתית של מוסדות חינוכיי� היא . וכי עירונימרכז חינ

הספר להיות מסוגלי� לנתח את מצב� 
תולדה של סביבת� ועל בתי

 .יחס לקהילה ולפעול בהתאמה לתנאי� ולצרכי�ב

  וסביבתוהספר�דר ביתג. ג

ה� מטעמי� ,  מאחורי גדר ותחת שמירההספר
נמצא בית, כרגיל

הספר 
תיב מרכיב מסורתי של והז. ביטחוניי� א� ג� מטעמי� אחרי�

, בידוד זה מחויב המציאות היו�. ב ומ� הקהילהחורהדד מ� מבושהוא 

, מצד אחד, שעבור� הבידוד הזה מרגיז, אלא שקיימת אוכלוסיית ילדי�

, וסיית הילדי� הנושרי�לכומדובר בעיקר בא. ומאתגר מ� הצד האחר

פני האתגר לחדור שלעיתי� ניצבת ב, הספר
האוכלוסייה שמחו� לבתי

כי א� , טרות שליליות דווקאלמ הלעיתי� הכניסה הזאת אינ. פנימה

 שהיא אלא. ות חלק מ� החברה הלגיטימיתיהל כדי, למטרות חברתיות

מוצאי� עצמ� חשופי� מול ה, הספר
איננה מתקבלת כ� בעיני צוותי בתי

ספר ה
י אוכלוסייה זו גדר ביתבפנ. סמכות לכשלגביה� אי� לה� , ילדי�

. צות המתאימותפראינה מכשול רציני וה� מוצאי� ברוב המקרי� את ה

הספר לאחר שעות הלימודי� למטרות 
 ג� באי� אל בית� ה–יותר מכ� 

ונדליז�ויתי� כאלה המסתיימות בע ל–שונות 
13


ביתק מתלמידי לחל. 

לק כח, י�ריהצה
רהזה בשעות אח רע יש קשרי� חברתיי� ע� הנוהספר

צמה לא ורי� בעלי עש� קהתי� אלו יעל. י השכונתיהמרק� החברת �מ

 פונקציה קהילתית לש רה העדעי� עליבצועי� מסוג זה מריא. מעטה

, ה אי� מקו� לשעות שלאחר הלימודי�לכתשובה לכ� שלילדי� א, הבושח
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�א מעט מקרי� של אלימות קשה התברר שמקורה היה בנערי� שחדרו אל ביתלב 
א� כתלמידי� , הספר בדר� כל שהיא�היו קשורי� אל בית �ה� א –הספר מ� החו� 

 .א� כחבריה� של תלמידי� בהווה ורבבע
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המוצאי� עצמ� , כאשר מדובר בילדי� שנשרו, או אי� מקו� כלל

שה בתנאי� של היו� הספר מתק
בית. ברחובות היישוב" זרוקי�"

אכזב להתחלות 
העלולות להוות מקור לא, להתמודד מול השאלות הללו

הספר לעשות בשאלות 
מה על בית. יושל פרצי אלימות בתוכו וכלפ

הספר בשיתו� ע� קהילתו 
 עניי� לדיו� עומק של צוות ביתזה ?האלה

 . ומוסדות החינו� באזורו

, מתרבות נרכשתסממני� רבי� של האלימות נובעי� , ורמאכ

, ולניקדיבור , עקותצ –שתלמידי� מביאי� עמ� הישר מסביבת גידול� 

, ממני� ראשוניי� של חברה אלימהס –מגעי� גופניי� לא עדיני� ועוד 

מו א עצצומהספר 
בית. � ככאלההב שתלמידי� אפילו אינ� מבחיני�

ללא שהילדי� שאימצו את , בה נוהגת תרבות זאת, מודד מול חברהתמ

 לחה, לתרבות הזאת יש שכבות רבות. �כרגלי� הללו מודעי� להה

יחד אית� חודרי� . ייני� של הרמת קול ועד למעשי תקיפה אלימהפאמב

הסתרת , כמו תרבות ההשתקה, ג� סממני ההגנה של התרבות הזאת

ורות וא� מביאות לענישה בחברת אס תחשיבה שההלשנוה, תהאמ

 ". הכנופיה"

אודות שהשתתפו בדיו�  של אחד המנהלי� ר להזכיר את הסיפוראפש

הסיפור שנמסר היה . ילד שהובא אליו ע� שתי שיניי� קדמיות שבורות

, הספר נטה לקבל את הסיפור הזה ולא הטיל
בית. שהילד מעד ונפל

רק לאחר שבועיי� ימי� נוצרו . ידי�מלתספק בסיפור של ה, תחילה

משחק "לק מהסתבר כי הילד היה ח: נסיבות שהאירו את המקרה

. חק בו חונקי� הילדי� זה את האחר עד גבול העילפו�ש מ–" החניקות

, נפל, במקרה זה הארי� החונק את חניקתו יתר על המידה והילד התעל�

 אל הובאשה, ה אלימתוגזו דוגמה להתנה. חבט את פניו ברצפה ונחבל

ל רקע של יניקה ממקורות עו, הספר פנימה מ� החו�
תו� בתי

מבלי , עשה נעשה ללא הבנה מלאה של מידת חומרתומה". �שורתייתיק"

. שהעז לעצור את המשחק המסוכ� הזה, שהיה מישהו בי� הנוכחי�

 . ובעקבותיו הייתה השתקה

 הספר על רקע
אשר הושעה מבית, במקו� אחר,  סופר על נער אחרעוד

 הסתבר כי התחבר אל  לגביו – )תי מסוכני�לב א�(י אלימות שוני� עשמ

הוא ו, עסקו בזנותהנערות ": קומונה"עמ� בנה הוא נערות מנותקות שתי 

ללא שהיה מודע , הנער הזה מצא לעצמו מסגרת חיי�. שימש לה� כסרסור
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הועבר , דוגמאל, המקרה ז. למכלול ההיבטי� החמורי� של מעשהו

 . לטיפול משטרתי

מרכיב במשטר שהיא , ת ההשתקהוברת, לעיתי�, נלווית,  אלהלכל

הפרמטרי� הללו . יחד ע� מניעת האמת ואיסור ההלשנה, הכנופיות

רי� רבי� ללא יכולת לתת קמב ,משקפי� מעברי� שהילדי� עושי�

אפשר ללמוד ממקרי� אלה עד . לעצמ� די� וחשבו� מלא על התוצאות

אינו צה וחה סילוק ומדוע, ה מספיק משמעותיתינא הספר
כמה גדר בית

 .פותר בעיות

יי�  עשווא, דחמהמעוררי� את האלימות ,  הממדי� החשובי�דחא

אווירה חיובית ומאירת פני� . ירה הכלליתווא האוה, ד�יאמ, להקטינה

הוצאת האלימות "כחלק ממער� של , יש בה כדי להפחית נטייה לאלימות

הספר יש 
לממד של העיצוב והצורה החיצונית של בית". מ� הקונטקסט

 . תת הנטייה של התלמידי� להיות אלימי�תרומה משמעותית להפח

� הצביעו עליו הייתה הצפיפות ילהאחד החוליי� שמנ, שר זהבהק

הספר והעדר תקציבי� מספקי� לצור� בניית סביבה 
הרבה בבתי

אחד הסודות הנוספי� בעניי� זה הוא הישגי� . חזוקתהות תאיכותי

, היו�הספר לאור� כל שעות 
בתחו� ניקיונה המלא של סביבת בית

נחה לא לאפשר להז. וביצוע מהיר של תיקוני� כל אימת שהדבר נדרש

מאפשרי "הזנחה ולכלו� ה� מרכיב בתו� סט הקודי� . לתפוס מקו�

 ". האלימות

  גמאותוד מספר: וחכמה המלצות על פי מעשי� שצל. 5

 לות ברורי�ובגהצבת . א

הספר לאמ� לעצמו כללי� 
 שעל בית,המשתתפי� תמכו בגישה לכ

עליה� הוא חייב , נורמות מוסר והתנהגות, חוקי מותר ואסור, ברורי�

, הספר ידאג למסכת כללי� כזו
שבמידה שבית, הטענה היא. להקפיד

כבדו י � ה–ידה שהוא יצליח לשת� את תלמידיו בכל הקשור אליה מבו

 .את כללי המשחק ויקיימו אות�

 גרי� משמעותיי�ובמ. ב

� להתמודד ע� סיטואציות לא שגרתיות מורי� היודעי, בר במחנכי�ודמ

 ידי
וערכי� עלמ –ובמיוחד , המביני� את התלמידי�, בכתה ומחוצה לה
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מבוגרי� כאלה . � ותומ� בה�ח סהתלמידי� כבעלי השפעה וכבעלי יח

הספר על יסוד פעולה 
ה� צומחי� בתו� בית, "נופלי� מ� השמיי�"אינ� 

אלה תחת שני תנאי� ה� הופכי� להיות כ. חינוכית מתמדת בתוכו

הספר משפיע על מחנכיו דר� 
בית, האחד: הספר
המתקיימי� בתו� בית

ונה  הנכמעגלי התמיכה וההתייעצות ומאפשר לה� להיחש� בצורה

 . לתלמידי�

מבוגרי� משמעותיי� וכדי ו חמכי כדי שיצ, בעניי� הזה חשוב לזכור

סיבית ע� יומית אינטנ
שאכ� יהיו משמעותיי� ה� חייבי� בקירבה יו�

מדובר בארגו� מערכת השעות . הספר לארג�
ואת זאת על בית, תלמידיה�


בר במסגרות פעולה ביתודמ. באופ� המאפשר מגע ממוש� ופרטני

שיש , כורלז ובשח. חייבות את השיתו� הזהמה, בעלות משמעות סיפריות

ולכ� יש אפשרות , הספר
� על כל אל� תלמידי� בביתירגכמאה מבו


בכ� שבית, הדבר מותנה בהיבט הארגוני. למשמעותיי�להפו� אות� 

ני� כתהיקת צי –היבט התכני בו, הספר מתארג� לכ� בצורה נכונה

 .לשיתו� הזה

בנייה ה –אשר עלה בבירור רב בדיו� , כאמור, העניי� השני, קבילובמ

זוק� לחי –דר� בניית קבוצות דיו� של המורי�  של יכולת המחנכי�

ש כש� שחשוב לקיי� קבוצות כאלה ע� מ מ–ועי הנפשי ולחיזוק� המקצ

הלקוחות ממקצועות שוני� , כא� מדברי� על פרקטיקות. התלמידי�

ללא מער� כזה אי� סיכוי לגבש ולשמר מדיניות . בתחו� הפרט והחברה

הספר מצב של 
ת יכולת המורי� המצטרפי� ולייצר בבית אלפתח, טובה

ות תמיכה לכלל העושי�  קבוצאלל. י� נגד האלימותלעוהפ, מעגלי�

ספרי מאוחד בו כל הגורמי� 
הספר לא יי�ו� תהלי� בית
במלאכה בבית

קבוצות התמיכה הללו חייבות להיות ג� ". אותו סול�"משתפי� פעולה ב

� רק בכ� נית� להביא כ ש–לל הורי� ו כ–� ירנחלת� של חלקי קהילה אח

תו� פעולה משפיעי� לכלל שפה משותפת ולכלל שיה �את כלל הגורמי

 .מלא

 שיתו�: מה מעניינתגוד. ג

 המהווי�, הספר
 בבית מעגלי פעולהלהנהגת הוצגה בדיו� מה מעניינתגוד

. הספר
תלמידי� ולמורי� בבית לתופהמשות, ת החלטה וענישהומסגר

� כתוב ומוגדר היטב וה� בעלי ונקמעגלי� אלה פועלי� על בסיס ת

, מסתבר. ות מוסריות לא פחות מכ� סמכוי� א–סמכויות מוקנות 
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, הספר
לקחת חלק פעיל באכיפת משטר מתאי� בבית שתלמידי� מוכני�

 . חתזוהי נקודת מפ. כאשר ה� חשי� שיש לה� גיבוי וא� הגנות

ת ברק אפשרות לייצר את מלוא התחושות של קירבה ושיתו� ללא אי�

ספר בו פועלות קהילות 
מדובר בבית. הילדי� וללא שיתופ� המלא

המעצבי� יחדיו את הנעשה בתו� , תלמידי� והורי�,  של מורי�משותפות

 .הספר
בית

 ספרית�ה על ביתמר. ד

. הספר עצמו
 מעל בית�לפעול ברמות חברתיות שה, כ� התברר, צור� שי

ביא ה ל–הספר 
תיב תהכוונה היא לפעולה מקיפה בקהילות האופפות א

בחתירה , הקהילה וההורי�, לכלל שיתו� מכליל של כלל המסגרות

 .אשר יוכלו להתמודד ע� האלימות, ליצירת האווירה והמנגנוני�

 ?צדי כ–ת במקומות גדולי� וטימיניא. ה

הספר 
ינטימיות ביחסי� בתו� בית ארצכיצד להצליח ליי, לה היאאשה

הספר להתמודד ע� 
בית תחזאת בעיית מפתח בהצל. למרות גודלו

זה . י� המשמעותיי�ת� הזדמנויות למימוש� של המבוגרמ –האלימות 

יש . הספר
כולל מנהל בית, יו�
קשור בכ� שהכל מטפלי� בנושא יו�

 י�יחצור� להעלות את הנוכחות של המורי� בכל המסגרות בה� 

 לגבי הילדי� המועדי�. ליצור מגע קרוב והידברות מתמדת, התלמידי�

עד כדי קבוצות ,  צור� לבנות קבוצותש י–ימות יותר מ� האחרי� לאל

על הדברי� הללו להיעשות בהסכמת כל הגורמי� . וליות ממשטיפ

 . ובשיתו� פעולה מלא

במסגרת  טיפוליי�מקצועיי�  ו� הועלתה דוגמה להעסקת גורמי�בדי

 �ויהוש� דגש על ק(י� הריהצ
הספר בשעות אחר
 בתו� ביתטיפולית

בדוגמה שהזכרנו . שיתו� פעולה הדוק ע� הקהילה וע� הבית בנושא הזה

 ).ג� ההורי�שותפו 

 ול קרוב בילדי�פיט. ו

. בוצותק –הספר 
בר בבניית מסגרות פעולה קטנות בתו� בתיודמ

יציאה מתו� נקודות החוזק של ל בקבוצות אלה יש לתת את הדעת ע

שרויות הביטוי של פא יש לגוו� את. הילדי� ולאו דווקא מ� החסרי�

טות לימודית הילדי� וכ� לתת לה� אופציה רצינית להתקדמות וא� לבול

כל זה במגמה לשבור את המסגרות הגדולות ולבנות מחויבות . וחברתית

. רי� משמעותיי�וגבמהכרח ג� לב ו–קרובה של ילדי� למסגרות קטנות 
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הכרח ב �כולל בתחומי� שאינ, התחברות לילדי� במקו� בו ה� נמצאי�

 . ספרי הרגיל
של העיסוק הבית" רגילי�"תחומי� 

 הספר�ה ביתארמ. ז

ולהוות סביבה אסטתית " להיראות טוב"הספר 
 ביתל ע– מא� דפליג תיל

, �פיתולמאמ� הזה יש לרתו� כמה וכמה ש. המחבבת עצמה על הילדי�

א� יש חשיבות ג� לאלה , חלק� כרוכי� במשאבי�, חלק� יהיו מ� החו�

 . שיתו� תלמידי� במאמ� הזה הוא הכרחי. הספר עצמו
 בית�ותהבאי� מ

 כותנוח. ח

החונכות . הספר מוצע לקיי� בו חונכות
ר להוראה הפרונטלית בביתבעמ

לא  אבצשבו הילד איננו צרי� להתאי� את עצמו למ, מטפחת מגע קרוב

ככל שהילדי� יחושו . התנאי� גמישי� ומותאמי� לצורכי הלמידה שלו

ה� יהיו רלבנטיי� לקבוצות , חלק מ� האנסמבל הלומד, � רצויי�מצע

כאלה המוציאי� את האלימות , יחסי� מסוג אחר יתפתחו � כ–שלה� 

מילת , ככל הנראה, הוצאת האלימות מ� ההקשר היא. מ� הקונטקסט

בצעד שאינו מתמקד באלימות עצמה , א� כ�, מדובר. תח לעניי� הזהפהמ

הפיכתו למשמעותי לכלל . הספר כולו
בית לשאלא במודוס אופרנדי 

. יי� של מבוגרי� משמעותיי�בהכרח ייווצרו המצבי� הרצו, אז. תלמידיו

הכנסתה . הספר שלנו היו�
חונכות היא שפה פדגוגית חדשה בבית

 יכולות קומוניקטיביות אחרות מאלה של חמחייבת למידה וטיפו

ר� הפעולה ע�  ממעעניי� זה הוא בוודאי חלק. הנורמטיביות היו�

 . המורי�

 14 מבחר– ר�דברי� בש� אומ. 6

  שלי�ירו, מקי� גילה, אל לויירא

בדבריו . לה את האבחנה בי� אלימות גלויה לאלימות לטנטיתעהאריאל 

שהאלימות הלטנטית יכולה להיות ארוכת טווח , הדחיזק את העוב

אריאל דיבר על מרכזיות המנהל . ומרחיקת לכת בהשפעתה על ילדי�

הספר בנושא האלימות ועל הכנסת מסגרות פרטניות 
בפעולת בית

הוא הביא דוגמה לפעולה של . הספר
כתלי ביתבי� ה לומקצועיות לפע

                                                           
14

לגבי האחרוני� ציינו ליד . דברי המנהלי�מדברי חברי צוות החינו� ומבחר מלהל�  
 .מנהלוהספר שהוא � את ש� ביתמנהלשמו של כל 
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. � בשיתו� ההורי�הרייהצ
הספר בשעות אחר
מסגרות כאלה בתו� בית

יכולות ופעילות , מדובר בקבוצות פעילות מונחות מומחי� הבונות ידע

 . משמעותית בקרב מורי� והורי�

 ירושלי�, אומנויות, גיורא� ברינד

 ואת ההידרדרות במצב לה את ההשפעה של החברה האלימהעהדני 

ספרית 
הוא העלה את נושא המנהיגות הבית. הספר כתוצאה מכ�
בבית

כמו כ� הוא . הספר
עצרת בשערי ביתנ הואת העובדה שהאלימות אינ

בי� היתר , הספר
דיבר על כניסת הסטנדרטי� של עול� הפשע אל תו� בית

דני העלה את נקודת המבוגרי� . דר� כניסת המשטרה ושיטותיה

הספר כנקודה מרכזית בהתמודדות ע� 
 בתו� ביתי�דלשמעותיי� ליהמ

 .הספר
האלימות בבית

  שמש�בית, ברנקו וייס, זה בלו�ילע

" טוב"מצפי� ל, ברוב� המכריע, לדי�יש לתה את העובדהעהעליזה 

היא הבחינה בכ� . הזה" טוב"הספר ואנו איננו מספקי� לה� את ה
בבית

יש . י� את מרבית זמנ� של המחנכי�וזי� מ� התלמידי� תובעחא 10
ש

הדורשי� , הספר
כיר בכ� שיש קבוצות של ילדי� בעייתיי� בבתיהל

מבוגרי� "הספר יש מספיק 
עליזה טענה שבבית .טיפול מיוחד

הא� הארגו� מאפשר לה� את , השאלה היא, אול�, "משמעותיי�

מבוגר משמעותי אינו . התנאי� המתאימי� להיות כאלה הלכה למעשה

ע הדוק ע� קבוצת ילדי� יו� יו� ולאור� מגו רושו נוכחותי פ–שג עיוני מו

 היא העלתה את הספקות של המנהלי� באשר. פרקי זמ� משמעותיי�

קומ� ולדרכי שיתו� הפעולה שלה� ע� גורמי קהילה שוני� וע� מל

הספר לאלימות בחברה בכלל 
היא קשרה את האלימות בבית. המשטרה

א� לאור� י כ ,"מניעה"א רק לאור� קווי והציעה לנסות ולחשוב ל

אשר ישנו עמדות בסיסיות ואורחות , מסלולי עשייה חינוכית עמוקה

 .לבלתי רלבנטית, בלתי אפשריתות להתנהגות שיהפכו את האלימ

  אביב�לת, צייטלי�, גל�י ב�סוי

הוא . הספר קולט את כול� ללא מיו�
שבית, ה את העובדהלעהיוסי 

המתרחש בעקבות התערבות המשטרה , "ישטנקרותה"הצביע על נושא ה

וכ� את העובדה שההתערבות הזאת מפחיתה את האמו� , רספה
בבית

יוסי . הספר
תיבבביכולת צוותי החינו� להתמודד ע� הבעיות החינוכיות 
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הציב את האתגר של עצ� היכולת של המחנכי� בפועל להתמודד ע� 

 הוא הדגיש את הצור� .כולל היבטיה המשפחתיי� והקהילתיי�, הבעיה

 . מחייבת בשיתו� התלמידי�יתרפס
בבניית אמנה חברתית בית

  קבוצת יבנה, יה רפלמחנ

, בה� נחשפת, הספר
יא דוגמאות להתרחשויות אלימות בביתבהנחמיה 

 –תבונת המעשה של המורי� חוסר ר היכולת המקצועית וסוח, לעיתי�

יל להחמרת מצבי� אשר יכול להוב, יקר על רקע של חוסר ניסיו�עב

תקה הקיימת השנחמיה הדגי� את בעיית ה.  ולהקצנת� בצורה מיותרת

הספר ותמ� בפעולה עמוקה 
לא אחת בעת הטיפול בבעיות אלימות בבית

 . ת האלימותויעומתמדת להכשרת הצוות בטיפול בב

  ירושלי�, הגמנסיה העברית,  גלדוד

� ההתייחסות של וחשיבותו היו� בסול" כבוד"ביע על מושג הצהדוד 

זהו אחד מ� הממדי� המאפייני� את תרבות העול� התחתו� . התלמידי�

דוד העלה ג� את בעיית השקרי� של הילדי� . עשפ קבוצות ותרבות

והעלמת האמת כבעיה מרכזית וחשובה והוא עמד על ער� האמת בחינו� 

לטענתו קיי� חוסר אמו� של הילדי� ביכולת� של צוותי . רפסה
בבית

ומכא� התייחסות� , הספר להתמודד כראוי ע� בעיות האלימות
בתי

 ". טנקרותשהי"ה וכ� התייחס לתופעות של, לבעיה בכללותה

יש שהמבוגרי� :  הצביע על כמה תופעות מדאיגות נוספותדוד

 של חוסר הנחישות המוקי; לא אחת מיותרת לחלוטי�, מייצרי� אלימות

ולת של מחנכי� לנקוט חוסר היכ; הספר
והתמדה בקו שנוקטי� בתי

היכולת של המנהל והצוות שלו ; צעדי� ועמדות החלטיי� בשל פחד

הבאי� לטעו� לטובת ילדיה� ג� כאשר ה� ,  הורי�ולמ לעמוד ולהתמודד

והנטייה של הורי� להטיל את כל האשמה ; יודעי� כי אי� הצדק עמ�

 . הספר
ריות על בתיוהאח

מפני ,  מידע על חבריה� טע� כי אי� ללחו� על ילדי� למסורדוד

קיי� צור� . שהדבר משפיל ומעמיד אות� במקו� לא נכו� בחברת�

. העומד על כללי� ברורי� וידועי�, רי יציב וחזקספ
תבעמוד שדרה בי

, היחס�  לבעיית ההלשנ, מדובר על נורמות של המורי� בנושא האלימות

מה . די�יש לצמצ� את הפער בי� נורמות המורי� לנורמות התלמי. משלל

הספר ללא 
ה� מוסרי� את הבעיה לחזקת בית? ע� אחריות ההורי�

חשוב לא לאפשר . נגד הגישה הזאתל וע לפש י–נטילת אחריות ותפקיד 
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ידי אנשי 
הספר וכ� לקיי� מסדרונות מפוקחי� על
שעות חופשיות בבית

רה בי� אהבה לילדי� וחברות עמ� לבי� תקיפות ברורה יתסאי� . ביטחו�

בו יש , הילדי� מעריכי� מצב ברור. של יעדי� וגבולות ברורי�והצבה 

יש  יש מורי� שלדעתו. ותיונהספר עמדה ברורה ותקיפה על עקרו
לבית

 דוגמאות ש י– ג� כא� יש מה לעשות � א–" אהבת הילדי�"בלה� בעיה 

 .בנושא הזה �ילשינוי של עמדות מור

  כפר הנוער מנו�, גור לט


הצלחת בית. כלוסיות קשות במיוחד בפנימייהבאואר את הטיפול יתטל 

רבה  השיבמקביל . הספר נובעת מהצבת גבולות ברורי� מראשית הדר�

כמו כ� . מאד קשר ע� הילדי� ופיתוח קשרי� קרובי� ע� מחנכי המוסד

בהפעלה של , �היתבבניית יכולו, יש השקעה רבה מאד בצוות המורי�

 . עמידה במצבי� השוני�קבוצות תמיכה מתמדת לשיפור יכולותיה� ל

הספר וכ� לא לייצר משטר של 
טל מתנגד להצבת ציוד מעקב בבית

הספר ייצר לעצמו תחזית של מקומות 
 צור� שביתש י–  כמו כ�. הלשנות

כדי להתמודד ע� מצבי� אלה מבעוד זמ� ולא , תורפה ושל זמני� מועדי�

 חינו� טל הדגיש את החשיבות העליונה של קיו� סביבת. ר מעשהחאל

 . אסטתית וחמה

  תפ�,  ר�בדנ

המפתח לטיפול באלימות .  האלימות כשפה ליצירת תקשורתנדב דבר על

תשנה את , אשר תחלי� את שפת האלימות, א בבניית שפה חדשהוה

בניית המסגרות הנכונות : הדר�. הכללי� ותציע שפה אחרת תחתיה

 . הספר
ות בתו� ביתיפווהשית

סיפרו כמתרחשות דווקא 
ות בביתנדב תיאר את בעיות האלימ

. לטענתו האלימות נעלמת בגילאי� הבוגרי� יותר, בגילאי� הצעירי�

הספר הוא חלק מ� השגרה ואינו נעשה בהכרח 
ימות בביתאלפול ביטה

. כי א� במגוו� מסגרות ודרגי�, הספר
בדרגי הניהול הבכירי� של בית

וא בקיו� שיתו� ספריי� ה
ב חשוב של הבנייה של התהליכי� הביתיכרמ

,  מדובר ג� במת� סמכויות. הספר
מלא של תלמידי� בכל מסגרות בית

כל , החלטות על טיבה וההקפדה על קיומה ה,תספרי
כ� שהמשמעת הבית

 . ספרית
אלה מתבצעי� מתו� שיתו� מלא של כל חלקי החברה הבית

כלומר , נרכש שילדי� לומדי� מ� המבוגרי� �ימות כשפה היא עניאלי

ילד אוהב ילדה והוא מציק : מות יכולה לבוא ג� ממניעי� חיוביי�שאלי
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חלק מייצור האלימות . יבוכביטוי שמבחינתו הוא חי, לה מתו� אהבה

מתו� מניעי� , מתו� לח�, הספר בעזרת המבוגרי�
מתרחש בתו� בית

ה� עושי� דברי� שה� כ� שבעיקר ב, ג� מבוגרי� חוטאי�. אחרי�

 . מאחרי�: וגמהד ל–ו מצפי� מ� הילדי� שלא יעש

ורי� יש נטייה לגונ� הל, ר מתחיל טיפול בילד בנושא משמעתיכאש

ל אלה ה� כ –הספר הוא נגד הילד 
על פיה ביתה סיה� מייצרי� תפ. עליו

חשוב לבנות תפיסה . הספר לטפל בה� ולשנות�
ענייני� שבאחריות בית

 –דל של תפ� על פי המו? איפה מכניסי� אות�.  אחריות הילדי�לש נכונה

ועדות מיוחדות ע� זמ� . עט בכל מקרי האלימות מטפלי� הילדי�מכ

מני� דיו� שבו מבררי� את ז מ–ות פונה ימלאכל נפגע מ. במערכת השעות

. לוועדה יש סמכויות והיא יכולה להפעיל כלי� שברשותה .הדברי�

ברוב .  ה� מורי�2�3מתוכ� ,  חברי�7�8וב מ ר יהוועדה מורכבת על פ

 –ברור שיש ג� הפחדות ולחצי� . רי� ההחלטות ה� בהסכמה כלליתהמק

יתי� א� ע ל–ת שכמתברי� מחייבי� הרבה עבודה מאומצת ומדה

ג� פרלמנט המקבל יש הספר 
ביתב. בס� הכל יש שינוי באווירה. מסובכת

 .החלטות וה� מתממשות

  ירושלי�, רוטשילד�אוולינה דה, אל זכריהינד

אלימות בחברה באר� וזו מוצאת את דרכה אל  יש הרבה יכ דניאל טע�


מדבר הרבה על האווירה הכוללת של ביתהוא . הספר
בי� כתלי בית

מדגיש את הצור� , די�מילתהספר כמכתיבה ממדי� של התנהגות ה

להיות בעל יכולות מתאימות על מנת לטפל באלימות ותומ� בפעולה 

יתי� יתר  שלע, כ�מצביע עלהוא . הספר
של מנהל ביתובמעורבות אישית 

וכ� את העובדה שהפעלת , נוקשות של מורי� מביאה בכנפיה אלימות

מסגרות תמיכה בקהילה יש בה� כדי יצירת קוהרנטיות והפחתת 

 . האלימות

  'הספר עראבה ג�בית, מד קראקרהחומ

ליווי של המורי� בנושאי בגיש את הצור� בהכשרה יסודית ודהמוחמד 

טע� כי יש פער ניכר בי� המורי� הוא . י�נושאי� אחרבכמו , האלימות

הדובר את שפת , תיקי� השמרני� לבי� הדור הצעיר הליברלי יותרווה

 את חומרת המצב בהתייחס לתשתיות  במיוחדהדגישהוא . התלמידי�

, שהתשתיות הללו ה� ברמה כה נמוכהש י הספר ואמר כי
פיזיות של בתי

כ� מסגרת חיי� מתקבלת עד כי קשה לקיי� בתו, במיוחד במגזר הערבי
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, חינוכי" סיר לח�"תקיי� היו� ית מלהערכתו בחברה הערב. על הדעת

שמקורו בעיקר במחסור במשאבי� לתשתיות ולמסגרות הכרחיות אחרות 

למידי� רבי� ת. דילתלמ" סביבה עוינת"הספר מייצר 
בית. בחינו�

ת אל סביבה מוזנח" כמעט ארמונות"הספר מבתי� שה� 
מגיעי� אל בית

וגל להתפנות ו מסיש עומס יתר של צוות המורי� שאינ, וכ�. יהיולא נק

 .לבעיות של תלמידיה�

   חזי דר' פורפ

: עיקריי�ה ושני מרכיבי על הספר
לה את מושג הרווחה בבתיעה חזי

ניי� ע – השני, משאבי� המאפשרי� לקיי� מסגרת רהוטה ונעימה, האחד

. המסגרות המאפשרות זאתהכרו� ביצירת , יצירת מורי� משמעותיי�

השאלה . בכתות גדולותלקיי� את מצב המשמעותיות הזה אפשרות  �יא

הדברי� . הספר נעימה
כיצד לייצר מצב שבו תהיה השהות בבית, היא

ג� הוא תמ� ביצירת . הספר ובתקציביו
דולוגיה של ביתתומבקשורי� 

� ציי� את העלייה בס. ה� לתלמידי� וה� למורי�, גבולות ברורי�

והי תופעה חברתית המאפיינת את גיל ההתבגרות ז –וד הרגישות של הכב

 . ויש לחפש דרכי� לטפל בה במטרה להפחיתה

 הדוברי� בכל היבטי של �דר מתרש� עמוקות מ� הידע והניסיו' פורפ

, הממשיכי� לחקור, הוא מציי� כי יש גופי ידע גדולי� בנושא. האלימות

כאלה שה� בתחילה  �גולו ,  לטיפולאול� חסרי� לנו מודלי� מגובשי�

כדי לגבש מודלי� . חשוב לבדוק מה פועל והיכ� ובאילו תנאי�. הניסוי

יש לנו ? תמוילמה אנו מכני� בש� א: כאלה חשובה לנו מאד ההגדרה

 אחוז מ� התלמידי� 80: אומרי�? מה גבולותיו, המכונה אלימות, גניוס

: בש�נית� לכנותה תומ� בהגדרה ש? ה זה בדיוקמ –חוו אלימות 

חשוב . מוחלט" אפס אלימות"שלגביה יש לדרוש , "אלימות מובהקת"

צרי� לסלק את . להגדיר במדויק את מה שרוצי� לשרש באופ� מובהק

הספר באמת אינו 
בית: ה מזיק וכ�ז –הספר הוא אלי� 
יתבשהדימוי 

נציפליי� של התמודדות ומ  להתבונ� בשני מודלי�הציעדר ' פרופ .אלי�

 .אילת ורעננה: ע� אלימות

  תמר הורובי�' פורפ

 �מילדי� מביאי� ": תסריטי� האלימי�"יאה את תיאוריית הבהתמר 

הבאי� לכלל ביטוי , מ� החברה ומהתקשורת תסריטי� אלימי�, הבית

למרות שבעבר חשבה . מעשי מציד� כאשר ה� נתוני� ללחצי�
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ושבת שמדובר ו� היא חי ה–הספר עצמו 
ביתנובעת מתו� ת מוילשהא

תמר הורובי� ' פרופ. בסביבה כולה המייצרת את התסריטי� האלימי�

התובעי� את ,  מבי� הילדי�� אלימי�יזו אח10
מסכימה שאכ� מדובר ב

מלוא תשומת הלב ודורשי� טיפול שונה לחלוטי� מזה הקיי� כרגיל 

 . הספר
בבית

, תהברי
הנהוגה בארצות, "סיבולתס פא" מתארת את מדיניות האיה

אינה . כא� אי� לנהוג כ�. הספר
ש� מסלקי� את הבעייתיי� מבית

גלאי . ני�וש מאמינה בהכנסת המשטרה א� לא בהנהגת אמצעי מנע

 של מאמינה בפיתוח. לדי� יש שיטות לעקו� אות�י ל–מתכות לא יועילו 

 ".ורי חיי�שכי" –י 'דוגמת הפיתוח של שפ, הספר
תכניות להפעלה בבתי

הספר עבר מהפ� 
בית. הספר
צאה של הניסיו� בביתהאלימות היא תו

 ימות היו� היא תוצר של התשובה שלל א–) אולי לא לטובה(ביחס לילד 


להחזיר את בית. הספר עצמו
יש לעבוד על בית. הספר
ברה לביתחה

הספר 
האלימות מצויה במקומות רבי� בחברה ועל בית. הספר המחנ�

 לשאול ש י–יחס לחוק , חינו�, שפה: � הבעיה הזאת כמחנ� עדדלהתמו

 .ולהשפיעבה� הספר יכול להתערב 
מה� הצמתי� שבית

הצור� הבולט של ילדי� בתשומת לב : תמר מוסיפה ממד נוס�

, ההבנה של הילדי� צריכה לבוא מתו� ההתחברות אליה�. ובאהבה

 .קירבה והשפעה, מתו� מנהיגות

   חאלד אבו עסבאר"ד

שוררת בחברה שלנו בכלל ואת ה המילי� את התרבות האיצחאלד 

שהאלימות , ר ד� שרו�"מסכי� ע� דברי דהוא . הספר
השפעתה על בית

הספר מ� 
 לנתק את ביתשראפ
אי .איננה הבעיה אלא הסימפטו�

יש לנו בעיה ע� חברה . לימות הסביבתית תחדורא ה–הסביבה לחלוטי� 

 ,פרהס
שיש לעבור להעצמה של בית, עומד על כ�חאלד . במשבר זהות

 מעבר לצור� בשיפור בתנאי� .ולחיזוק מוריו יגבור יכולתו להתמודדתל

. יותפרס
הספר יש צור� במערכות תומכות חו� בית
השוררי� בתו� בית

 . הספר עצמו אינו מסוגל להתמודד ע� כל בעיות החברה
בית

   אמירינבמר 

 לחשוב ש י. כעניי� מרכזי"המבוגר המשמעותי"חשיבות  אתגיש דהבני 

 צור� בהכנסת דמויות נוספות שיהיהתכ� י י.ה יסודית ופרקטיתרוצליו בע

 . א� כי זאת איננה הדר� הרצויה, הספר למסגרת בית
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וכללי� מחד  נורמות:  בטיפול בנועריש לנו כא� בעיה בי� שני קטבי�

לכ� .  יש סתירה בי� השניי�לעיתי�. מאיד�" חברית"וגישה ורגישות 

אז ג� ו. בי� שני הקטבי�ל המתח  הזה ש הקודהצור� הוא לפצח את

 להציע מנגנוני� חדשי� לכ� צרי�? מה הלאהו, השאלהנשארי� ע� 

 .להתמודדות ע� הבעיה

   קשלמה ב' פורפ

הוא . �יכבר על החברה הנתונה במצבי פערי� עמוקי� וחותדמשלמה 

המורי� נתוני� בלחצי� .  על מנגנוני� חברתיי� יוצרי אלימותדיבר

הספר וה� מחוצה לו ויש צור� בחשיבה 
ה� בתו� בית, אלימותכבדי� של 

הספר יש 
כדי לייצר חממה בתו� בית. י�רומשתהיה מכוונת להעצמת ה

 . בבידודה, צור� בהשארת האלימות בחו�

  חיי� אדלר' פורפ

 מושפעי� מ� האלימות  אלא� שילדי� אינ� אלימי� מטיב�עטחיי� 

אי� חינו� ללא גבולות : וכ�. להעצימ�יש צור� לגונ� על המורי� ו. בחברה

ה את ההבדל בי� מגומביא כד. ינו� הוא גבולות ועל כ� יש לשקודח –

 הגבולות יש לעג� במסכת ערכית ת א–החינו� הדתי לחינו� הכללי 

יש צור� . בולות תקציב החינו� הנוכחילג דאי� הכרח להיצמ: וכ�. עמוקה

 .שמעו יוכלו אכ� להתממשכ� שהדברי� שנ, בהגדלתו בצורה משמעותית

 רמאדלר טע� שאכ� אי� אפשרות לעשות ולו ג� חלק ממה שנא' פרופ

יוחד כאשר מדובר בשיפורי� מ ב–בדיו� הזה ללא תשומות כספיות 

 המסגרות של �ספרית או בקיומ
משמעותיי� בתחו� הסביבה הבית

� הכרח לדבר י א–באשר לעניי� המבוגר המשמעותי . החינוכיות הנדרשות

 .ייתכנו ג� פתרונות אחרי�. רק על מורי�

עשירו� "הבהמש� לדבר� של עליזה בלו� ורעות גורדו� בעניי� 

אותה קבוצה קטנה  את בעייתאדלר ' פרופג� מעלה , בכתות" הבעייתי

מדובר לא אחת . של תלמידי� בעלי אורחות התנהגות קיצוניות

ר יש ביכולת� אש, תלמידי� הבאי� בעקבות השילוב מ� החינו� המיוחדב

כא� . להזיק בצורה משמעותית למהלכ� הטוב של התהליכי� הכתתיי�

, א�. יש תפקיד מפתח לסייעת המלווה את התלמידי� אל תו� הכתה

לשקול פתרונות אחרי� , במקרי� קיצוניי� מעי� אלה, אדלר מציע' פרופ


לזוהי נקודה חשובה שהועלתה ע. על מנת לאפשר למידה כתתית סדירה

 . מה מ� הדוברי� בעת הדיוני�ידי כ
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    ד� שרו�ר"ד

הקיימות , "תמונות אלימות"ל ש ראר את התפתחות האלימות כתוציתד� 

ואת הצור� לייצר אצל� את המאז� ואת , בקרב התלמידי� מחייה� בכלל

יש לבנות . י� על המאזניי� את המכלול האחרש ל–ול הדעת יקש תהליכי

הדעת שאינו קיי� אצל� בהרבה מ� את עצ� קיומו של מצב של שיקול 

ינ� קיימי� אש ספרית בעומקי�
לש� כ� דרושה פעולה בית. המקרי�

שעות יומיות : לדוגמה. בשל העדר המסגרות לכ�, היו� במידה הראויה

 . ו�ינח שעניינ�, בקבוצות קטנות

אנו נכנסי� כא� לפעולה בתחו� העדי� שבי� דחפי� ופעולות בלתי 

. ות לבי� תהלי� מודע של בקרה עצמית ושליטהמבוקרות ובלתי שקול

החסרי� לנו , משמעותיי�י� ובעצ� מדובר בתהליכי� חינוכיי� עמוק

 –ספרי 
מכא� שיש צור� בסיסי בשינוי האתוס הבית. במסגרות היו�

,  מכא� נובעי� שינויי� ארגוניי�.י הפרטני העמוקוכניגשת הממד החדה

ול עוד לראות את מרכז פעולתו הספר אינו יכ
בית. תכניי� ופדגוגיי�

 . ההיבטי�לכבבתמסורת ידע ולכ� עליו להיער� למשימותיו האחרות 


מחייב את בית, ספרית
כחלק מ� העשייה הבית, העיסוק באלימות

הדבר . תחומי� אחרי�ב כ–זה  ההספר להפו� ולהיות מקצוע� בתחו�

ת של הספר את מסגרות הלמידה וההתייעצו
הזה מחייב להחזיר אל בית

. ולהקצות לה� זמני� מתאימי� ומסגרות מקצועיות מתאימות, צוותו

הספר לספק מעני� לכל תלמידיו וכי 
שעל בית, �יבהחשוב מאד ל

בהקשר זה מביא ד� . האופציה של הרחקה אל מחו� לגדר אינה קיימת

בה� הודגש מאד " מכו� ברנקו וייס"הספר לנושרי� של 
את דוגמת בתי

 . הפרטניהאלמנט הקבוצתי ו

  כפר הנוער מנו�, ציקראט בההז

חוסר היכולת , אילמות, אל�: ברה על מקור המילה אלימותידזהבה 

המרכיב החשוב בטיפול בנושא הזה היא הלמידה כיצד . לבטא תסכול


מה בביתליא
 לבנות תקשורת לאהיא מדגישה את הצור�. להתמודד

מודל שאלימות היא מציעה לעזוב את ה. שפה אחרתבו להנהיג  והספר

מיובאת אליו ולכ� דורשת התערבות היא , הספר
היא תוצאה של בית

 . הספר לפעול בנסיבות הנוכחיות בצורה אחרת
ביתעל . אחרת

� ייוצר.  המבוגרי� אימצואותה, "שפת הילדי�"יש לנו בעיה ע� 

יש בעיה ע� נחמדות יתר ונחמדות .  הוא מהי מ–בלבלול בקרב הנוער 
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ערב את ההורי� בפעולות החינו� ולא לאפשר לה� חשוב ל .מעושה

 .ימותלאמשילדי� מפחדי� , חשוב לזכור. להימלט מ� התהלי�

  מבשרת ציו�, חטיבת הביניי�, ל שביטכימ

מוכת אלימות אליה )  תלמידי�1000(פרת על חטיבה גדולה סממיכל 

 קימת  אלאהספר
ה נעצרת בשער ביתינא האלימותהיא סבורה ש. נכנסה

מיכל הקימה . הספר להתייחס למה שקורה בקהילה
ה ועל ביתבחבר

ובר על עהצוות  –מחנכי� , פסיכולוג, ביקור סדיר, סעד: תחומי
צוות בי�

, מעני� מספק, את מכלול המידע מרכזי,  ההיבטי�לכב מטפל, כל תיק

.  כמו משטרה,מי� נוספי�ורג � יש צור� מערבא ו–את העבודה  מחלק

זמני ג� מחו� להספר ו
 מחו� לכותלי בית� ג–כלול מב הרעיו� הוא לטפל

 רק התמודדות קצרת מועד וטווח א ל–הורי� ושכונה , לל ביתו כ,פעולתו

  . של הבעיהללומרכז פעולה כהוא הצוות  .בהפסקות

להכשרת צוותי�  )אשלי�" (חינוכית
פסיכו"מתארת תפיסה מיכל 

ת ועל הכשרה של  עבודה מתמידה ומסודרעל אהדגש הו. לפעולות הללו

מבוגרי� במטרה לבנות , )נוער בסיכו�(צוותי� לעבודה טיפולית ממש 

מתנהל והוא , מקצועי, מסודר, מתמיד, הטיפול הוא מקי�. משמעותיי�

 –ההתערבות כוללת ג� את רמת המשפחה (ת דירותו� קיו� ישיבות ס

 ). כ� מעורבת בנושא ג� פקידת סעדל ו–י הצור� פל

עליו לחזור . הספר להוביל שינוי בחברה
 ביתלמיכל מאמינה שע

 לקיי� ש י–צוות  את המקומו המרכזי ויש להכשיר לכ� את ולתפוש 

חשוב לדו� בבניית . יש למסד עניי� זה ככלי מרכזי. למידה במערכת

 . המסגרת הכלכלית לקיו� מסגרות רפלקטיביות למורי�

 רמת אפעל, ת גורדו�וער

הספר 
י� התנהגותיי� של בני� בביתברת על המחסור במודלדמרעות 

דבר  .ורי� אינ� בביתה ה–ועל הניתוק של ההורי� מ� התהלי� החינוכי 

ללא ג� לרוב , הספר ע� מעט שעות שינה
תלמידי� באי� לבית: נוס�

ממד נוס�  .פתיל קצר מאדבתלמידי� ע� , לכ�, מדובר. ארוחת בוקר

 .ר בושה במיניותהעד לתופעה ולמופעי האלימות הוא  לעיתי�הקשור

רת בהצור� בשייכות לח: י�בושעה ענייני� חבראעוד  מדגישה רעות

 . ל אישיפויטו;  סביבה אסטטית;אכיפה ברורה ומובנית; הילדי�

הזקוקי� לטיפול עומק אישי ,  אחוזי� מהילדי�10
רת על כמדבהיא 

, מדברת על האלימות הסמויה שעלתה כבר בדיו�). בדומה לעליזה בלו�(
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ורי� אי� זמ� מלשמעלה את הבעיה היא . קסטות ועל בדידות הילדי�על ה

 להיות,  בשטחלהיותהמורי� על , ברורור� הוא צ ה–לטפל בילדי� 

 . נוכחי�

ניי� האכיפה דורש גיבוי של כל ע –הספר 
י פעולת המנהלי� בבתילגב

שמנהלי� לא יוכלו  לאכיפה יש מחיר. כולל משרד החינו�, הגורמי�

 מעשית בפתרו� הכיבתמ, מעבר לגיבוי, יש ג� צור�. יבוי מלאללא ג לשאת

הספר אי� כלי� לפתור 
כאלה שלבית, בעיות של מקרי� קשי� במיוחד

מעלה את נושא (אלה אי� למנהלי� יכולת תיפקוד סבירה א לל .בעצמו

לא על חשבו� שעות :  משרד החינו� גורס.)הספר
בבית" מרכז הטיפולי"ה

 .ו בעיההספר וז
הלמידה בבית

הספר 
להבדיל את בית.  שיש לבנות מער� ציפיות ברוררעות מדגישה

 –הספר היו� 
ביתב ציק על החסרי� הכבדי� בתתרדבמ היא .מ� הרחוב

 . כדי לממש את הנאמר היו�" שפיל"� יא

  מית עמיחיולש

הצור� . אזרחית והארגוני�החברה ה לברת על הממדי� שדמשלומית 

הצור� . הצהריי�
רחחוברי� ויקיימו משמרות אשיהיו מ, בארגוני הורי�

יש לעודד את הנוער לבחור . כולל התנדבות נוער, במסגרות התנדבותיות

 .שיסייעו בבניית תפיסה אחרת של מער� החינו�, משימות ותפקידי�

  שער הנגב, לה רוטשטיי�רהא

אשר נרצח נהג המונית דרק רוט המצלמות כש, אהרלה מציג נקודת מוצא

הספר את מה שאיננו 
ית בעל משליכי� שזה מרגיז. הספר
ביתהלכו ל

הסביבה אלימה ואי� להטיל את כל האחריות על אהרלה סבור ש. חלקו

לדעתו מנהלי� עסוקי� באלימות יתר על המידה ורוב  .הספר
בית

 . הספר איננה אלימה
אוכלוסיית בית

וירה שלווה והמקיימי� א, ינו�ות חאפשר למצוא לא מעט מוסד

לוסר  פנ�חאת יולדוגמא כיר ז מ–חינוכית הרחוקה מלהיות אלימה ו

 ,וירה חינוכית ע� הרבה רו�ושבו א, הספר לחינו� מיוחד בירושלי�
מבית

 –הספר 
מתו� ניסוח ועבודה על הערכי� המכונני� של בית. אהבה וחינו�

ספרי ויצרו 
ביתה �ו תפישה חיובית לתהלי� החינונ ב–יושר , וד האד�בכ

 ועירוב של תלמידי� בעבודה" ילדי� מלמדי� ילדי�" של משאב

ב מסייעי� בהוראה "י וא"ילדי כתות ילדוגמא : הספר
וכית של ביתינהח

חברת התלמידי� מעורבת במשימות החינוכיות הכוללות . 'ח', בכתות ז
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הספר מתקיי� 
אי� לשכוח שביתמציי� ש, ספרו
 לגבי בית.הספר
של בית

כולל בעיית טילי הקסא� , יווני� שוני�כמ, ת רבהבאזור בו קיימת אלימו

 הצור� לעבוד יותר ע� עלר במד. הספר להיות מקו� מרכ�
 ביתל ע–

 . אלימי� ולא להתרכז בעיקר באלימי�
הבלתי

להתעסק פחות : ע נקודת מוצא אחרת לחשיבה על האלימותיצמ

לצאת מערכי מציע . שמא תהפו� לנבואה המגשימה את עצמה, באלימות

 .הספר ולעסוק במימוש�
יסוד המכונני� של ביתה

  הדסה נעורי�, י רבינובי�דנמ

הספר הפנימייתי יש 
בבית. בר על החברה האלימה בישראלדממנדי 


 באי� ממשפחות חד� ה–כאשר למרבית הילדי� אי� הורי� , קהילה

ות עפשאי� ה. ויש חולשה של השפעת ההורי� על חינו� הילדי� הוריות

 . וכיות של הבית בחינו� היו�חיוביות חינ

בטיפול .  האירוע האלי�� אחרי ולפניביסוק באלימות יש להבחי� יעב

להגיב , )וליאני'ג" (שמרנית" לצאת מנקודת ראות ש י–אחרי האירוע 

עמקה פסיכולוגית ה ב–י הצור� פ ל–הנחתה קשה בשילוב ב, ברורבאופ� 

 שתי תומתקייהספר מ
בבית – "לפני"מכא� יש לצאת ל ו.מקצועית

 –אי� שפה משותפת ובנושא האלימות . מורי� ותלמידי�: תרבויות

 .  מוטלת על המבוגרי�ותריאחה

 ילד  מספר על דוגמא של.אפשר לנצל את הקהילה לחיסול האלימות

 . וכתוצאה מכ� הביא לתגובה קשה) בעיטה(שנהג אלימות " זיו נעורי�"מ

שורשי� ג� בצוות לה מתברר כי יש , לאלימותרקע הכשמבררי� את 

ע� דימויי� " סימבולית"לימות מילולית או משתמש באלימות א גהנוה

י� רבי� בה� הצוות מביא את האלימות לכלל קר מש ילדעתו. אלימי�

מעצבני� את  .כדי שיוכל להגיב נגד התלמידי� בעוצמה, ביטוי

אי� נוהגי� על פי אמות מידה שה� מביני� , אי� עוני� לה�, התלמידי�

מכא� שיש צור� . טיביות מצד המורי�לופיש מני. ומקבלי� כצודקות

יש ג� עניי� של . יית צוותי�נח הלשיבות שח –בהרבה עבודה ע� הצוות 

קווקזי� (שעל המורי� להעמיק בה� ולהכיר� , קודי� תרבותיי� שוני�

 ). לדוגמה, ודב כ–

" עובדי�"מורי� שאינ� על לדוגמא מספר , נוכחות מבוגרי�לגבי 

מורי� אינ� חותרי� דבר נוס� . רומה משגה חז –כאשר אינ� בכתה 

מורי� אינ� .  להבינ� ולטפח�,כיר�הלכדי , למגע קרוב ע� התלמידי�

 .תופשי� עמדות מנהיגות
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, מורי� : צור� בהתייחסות לכל שלושת הגורמי� במשוואהשי

יש לתת . יש צור� בהכשרה מחייבת למנהלי�. מנהלי� ותלמידי�

. גע אי� די זמ� לחשיבהרכ נהלי�מ ל–ת לחשיבת עומק בנושא הזדמנו

 מ� הסוג הזה למנהלי� ולהפי� את הרעיונות י�ונימציע לקיי� ד

יש . יש בעיה ע� המורי� שאינ� מוכשרי� כרגע לטפל בבעיה. במערכת

 .כשיר הורי� ולחבר� לתהלי�ה ל–וכ�  צור� בהכשרת המורי�

   ר אמיינבמר 

 והשפעתה הרבה ספרית
בית
דגשת הסביבה החו�מודה לתמר על הבני 

כשאנחנו מתייחסי� ,  במיוחדואולי, אי� להתעל� מכ� ג� .הנוערעל בני 

 הדגשה בלעדית של התפיסה הזאת ,יחד ע� זאת .הספר
לנעשה בבתי

 של גורמי החינו� הישירי� ותכהתנער , ג� א� לא בצדק, עלולה להתפרש

 מה אנו :העלות אצל� את השאלההספר ל
צריכי� בתילכ� . יבות�ממחו

 ח"או דו להסתפק בכתיבת מאמר אי�, מצידנו,  ובמקביל ?יכולי� לעשות

צרי� לנסח מעי�  אולי .כי לא זאת צריכה להיות מטרת הדיו� שלנו ,בנושא

להציע  אולי אפשר יהיה. הספר
בבתי ותמ לטיפול באלי"מפת דרכי�"

התרומה . שות לבעיהבתוכה את הצירי� העיקריי� של התגובות והגי

–וככל שנוכל , הספר לדו� בשאלה
שנעודד את בתי, שלנו תהיה בכ�

תשובה המתאימה ובבחירת ה, פרסו� הדיו� הזהבלמשל , לה� לעזור

 ספר
 מספר בתיללוות שיש טע� ,ייתכ�עוד . ספר זה או אחר
לבית

 .וכ� להגיע להבנה ולמסקנות מפורטות יותר, מקרוב

  � אדלריי חופרפ

הספר וברמת 
 לנו לא מעט מסקנות ברמת ביתששי, מדגיש �חיי

הספר הכשרת המורי� היא בעיקרה הכשרה של 
ברמת בית. מדיניות

שכ� קשה עליה� ההתמודדות ע� בעיות , זו בעיה. חומר לימודי�

 תרשממדיות בהכ
חסרה תלת. הספר
מורכבות אחרות בתו� בית

לאו דווקא (תלמיד  הע� "גובה העיניי�"יכולת של דיבור ב. המורי�

 ). להידמות אליה�

, מפנה תשומת לב: חיי� מתייחס להרכב האוכלוסייה, לגבי הילדי�

 תופעה שלא, הוריות
משפחות חדילדי� הגדלי� בבעיה של ל, לדוגמא

מחצית מ� התלמידי� ה� ברמה של , עוד דבר. הייתה כה נפוצה בעבר

ה� לח� חברתי מופעל עלי וה� במצב קשה מבעבר. פחות מ� הממוצע
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זק� וג� ח ל–דרי� התואמי� את צורכיה� ל הסאיננו חושבי� די ע. קשה

 . פיצוי הול� לתת

 . והי גישה חיוביתז –שממלאי� תלמידי� לגבי תפקידי� 

הספר הוא סיפור של 
תי ב–הספר אינו מוצדק 
העליהו� על בית

. הפעלת מסגרות טיפוליות כרוכה בתשלומי�.  כישלו�א ל–הצלחה 

 לא היה כ� ה ז–הספר 
היו� יקר להחזיק ילד בבית? יכ� אלו באי�מה

לאומית לחינו� היו� מקור�  האהצ אחוז של ההו20
יותר מ. בעבר

 .זה גבוה מאד. במשקי הבית

   ד� שרו�ר"ד

: לנו בישיבות הקודמות שתי גישותהע� צכיר לנוכחי� שבעזמד� 

מפטו� אחד י ס–הספר 
אה באלימות חלק ממחלות ביתו ר–הראשונה 

ואילו השנייה מנתחת את . המצביע על הצור� בשינוי נרחב ועמוק, מתוכ�

בישיבה שעברה . בעיקרה, המיובאת מ� החו�, האלימות כתופעה נפרדת

 תרבות חבורות הפשע �את עניי, החבויה תוהעלינו את עניי� האלימ

את המבוגרי� , את עצ� עניי� החבורות, והשפה הנלווית אליה�

 –ואת עניי� ההזדמנות לפעולה שלה� בקרב התלמידי� , יי�המשמעות

 . יית המעמדי� המתאימי� ומת� ההזדמנות לפעולנב

 יהספר בכיוו� החינוכ
בעצ� אנו מדברי� על שינוי מבני עמוק של בית

עלה עניי� . וה� לגבי הוריו וקהילתו,  לגבי מוריוה�, ו לגבי תלמידי� ה–

 והצור� בהקמת� של מסגרות פעולה רי�ו מ–רי� ו ה–קהילה : המשולש

טיפול והעמקה מקצועית של , הכשרה: קהילתיות לפעולה
ספריות
בית

עלו . אסטטיקה וניקיו�, מבני�: עלה ג� עניי� הסביבה. הנושאי� השוני�

 .  הספר
ות והמודל של קהילה חינוכית בביתולגבההצבת ,  ההוגנותיאשנו

  יוס� שוורצוולד' פרופ

אליוט אהרונסו� ' ת את גישות המחקרי� של פרופהביא בפני הצוו

 בעקבות המקרה ”No Body Left Behind“ שכתב את ספרו ,ב"מארה

 ילדי� המוצאי� עצמ� הואשורש הבעיה , על פי אהרונסו�. של קולומביי�

אהרונסו� גרס את הצור� בהעמקת החשיבה . בסביבת�" דחויי�"

 הנראי� ,"שגרתיי�"הספר וטע� שפתרונות 
בנושאי האלימות בבתי

רעיונותיו . ליי�אאינ� בהכרח האופטימ, במבט ראשו� כיעילי�

מורי� של  מסגרות הממד של כולל ,מתחברי� היטב לדיוני הצוות שלנו

 .  המשתלבי� בטיפול בבעיות,ותלמידי�
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 רי� ומחקרי� קס: מקורות. 6

 והתמודדות מניעת אלימות, )2005(, . ח.כסאברי מ, . א.אסטור ר, .נישתי רבנב

 .צעה למדיניותה –איתה במערכת החינו� 

� וניחקר משרד החמ –ה "ימות במערכת החינו� תשסאל, )2005(, ���

 .תריוהאוניברסיטה העב

דוח ממצאי� : ב" תשס– אלימות במערכת החינו� בישראל, )2003. (ר, נישתיבנב

האוניברסיטה העברית , הספר לעבודה סוציאלית�בית: ירושלי�, מסכ�

 .בירושלי�

 –אלימות במערכת החינו� בישראל , )2000. (ר, ואסטור. ע, זעירא, .ר, נישתיבנב

,  לעבודה סוציאליתפרהס�בית: ירושלי�. �כסמדוח ממצאי� : ט"שנת

 .האוניברסיטה העברית בירושלי�

דוח ביני� על . ספר בישראל� אלימות מינית בבתי,)2002. (ע, וזוהר. ת, פלגומ

 .האוניברסיטה העברית, הספר לחינו��בית: לי�ירוש. סמ� מחקר

מדיה מו התופעה: הספר� אלימות בי� כתלי בית,)1990. (ר, ודגני. א, ידגנ

: אביב� תל,יפו�אביב�במרחב העירוני של תל וו�נבמערכת החי

 . מ" המכו� למחר מרחבי בע – גאוקרטוגרפיה 

ת החינו� ע� בעיית  דפוסי התמודדות של מערכ,)1981. (מ. ואמיר. ת, ובי�הור

 .מכו� הנרייטה סאלד: ירושלי�. האלימות

� כומ:  ירושלי� ,נוער �ינ דפוסי אלימות של ב,)1990. (ת. ופרנקל. ת, ובי�הור

 .הנרייטה סאלד

בריאות , רווחה חברתית:  נוער בישראל,)1997. (ג, ורהב. ד, קני, .י, להרא

רוקדייל ואוניברסיטת בר וינט מכו� ב' ג,והתנהגויות סיכו� במבט בינלאומי

 .המגמה לסוציולוגיה של הבריאות: איל�

 ,)2002. ('ג ,וחביב. ח, עסבה�ובא, .מ, מולכו, .ש, פרנקובי��אלנבוג�, .י, להרא

, בריאות והתנהגויות סיכו� במבט בינלאומי, רווחה חברתית: וער בישראלנ

 �יברסיטת ברוינט מכו� ברוקדייל ואונ'ג). 1998(סיכו� ממצאי המחקר השני 

 .  המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,איל�

ת שיפרווחה נ, ריאותב: ל נוער בישרא,)2003. (א, וטילינגר. מ, מולכו, .י, להרא

 סיכו� ממציא המחקר הארצי השלישי ,ודפוסי התנהגויות סיכו�, וחברתית

יה המחלקה לסוציולוג: רמת ג�. 1994�2002וניתוח מגמות בי� השני� ) 2002(

 .אוניברסיטת בר איל�, ולאנתרופולגיה

 �הספר לבי� הקשר בי� מאפייני האקולוגיה של בית,2002. (מ, כסאברי�יחור

. חיבור לש� קבלת תואר דוקטור בפילוסופיה. יוידלמתמת הקורבנות של ר

 .ירושלי�, האוניברסיטה העברית

. הספר בישראל� תופעת ההצקה בבתי,)2000. (ר, ולוי, .נ, לפידות, .ע, ידררול

 .מכללת עמק יזרעאל: עמק יזרעאל
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