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מרכז ניוזלטר של 

 למדעיהמידע 

 החברה ולחינוך

  כלי מחקר במאגר םשאלוני

 

במאגר כלי המחקר ישנם שאלונים 

העוסקים בעמדות של תלמידים ושל הצוות 

החינוכי כלפי אקלים הכיתה, ובדרכי 

התמודדות עם אלימות או עם רגשות 

שליליים. ישנם שאלונים העוסקים ביחסי 

העוסקים ביחסים תלמידים, וישנם -מורים

 שבין התלמידים לבין עצמם.

 

המשתנים הנבדקים בשאלונים אלה 

מצביעים, למשל, על מידת היכולת 

האמפתית, קבלת האחר, כבוד, שיתוף 

פעולה, פתיחות וגמישות לדפוסי חשיבה 

שונים, יכולת ויסות רגשי, אסטרטגיות 

אישיים, -לפתרון בעיות או קונפליקטים בין

 ועוד.

 

  מפתח:מילות 

הספר, סכסוכים בינאישיים, -אלימות בבית

מניעת אלימות, יחסים בין תלמידים, יחסים בין 

ילדים, התנהגות תלמידים, אקלים כיתתי, 

הספר, פתרון בעיות, אמפתיה, -אקלים בית

ד, סובלנות, עוינות, ויסות שיתוף פעולה, כבו

 ועוד. רגשי

 

 :המופיעים בעבודות בגישה חופשיתכלים 

 שאלון יחס חיובי של מורים +

 תפיסת כבוד המורה לתלמידיו +

 כלי להערכת אסטרטגיות לפתרון קונפליקט בין ילדים +

 שאלון יחסי חברות בין ילדים+ 

 שאלון עמדות כלפי שיתוף פעולה עם תלמידים אחרים +

 חשבות באחרשאלון הפנמת ערך ההת +

 אסטרטגיות ליישוב קונפליקטים בין ילדים +

  שאלון אמפתיה +

 שאלון התנהגות פרו חברתית +

 שאלון אסטרטגיות לוויסות רגשות +

 

 נוספים:כלים 

  שאלון פתיחות חברתית +

 שאלון עמדות סובלניות +

 שאלון הכרה חברתית +

 אישיות-שאלון פתרון בעיות בין +

 

 

 

 שלום לכולןם,

 

הגיליון שלפניכם מוקדש 

להיבטים שונים הקשורים 

בהתמודדות עם תופעת 

, האלימות בבתי ספר

ובאמצעים שונים לבחינת 

אקלים שלילי בסביבה 

החינוכית, ולטיפוח אקלים 

 חיובי יותר. 

 

 ימים יפים בברכת 

 , חג אורים שמחו

 סיגלית עדני

 

 

 

 

 מערכת

חברה הצוות מרכז מידע למדעי 

ולחינוך, מכון הנרייטה סאלד 

 למדעי ההתנהגות

 בבית הספר אלימותמניעת   

 דלמכון הנרייטה סא
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 פרסומיםהמאגר במאמרים ועבודות 

 

 מניעתדרכים לב ניתן למצוא פרסומים העוסקיםהמידע במאגר 

ברמת המדיניות והפעילות  בבתי ספרמסוגים שונים אלימות 

 . בארץ ובעולםשונות במסגרת תכניות התערבות 

 

 עיקרי הממצאים: 

 הינםעולה כי קרוב למחצית התלמידים בישראל הפרסומים מ

תלמדים הנחשפים בית הספר.  בין כתליקורבנות לאלימות 

ערך מתפיסת עלולים לסבול לאורך זמן הספר  בביתאלימות ל

מירידה בהישגים הלימודיים, , נמוכים מסוגלות עצמיתועצמי 

 דיכאון ומחשבות אובדניות. ומחרדה, 

סיכון רב יותר ממושכת קיים אלימות של קורבנות בקרב כמו כן 

 נשירה מבית הספר.ל

 

ללמוד על מספר תכניות למיגור אלימות מהפרסומים ניתן 

בבתי הספר. אחת מהן היא תכנית כישורי חיים, תכנית 

התפתחותית מכיתה א׳ עד י״ב שנועדה לפתח כשירות 

חברתית של תלמידים וחיזוק יכולתם להתמודד עם -רגשית

מצבי חיים שונים. כלי אחר של משרד החינוך להתמודדות עם 

מערכתית לקידום אקלים תופעת האלימות היא התכנית ה

חינוכי מיטבי ולצמצום אלימות. תהליך העבודה בתכנית כולל 

זיהוי ומיפוי צרכים בתחום האקלים הבית ספרי שלאחריו 

נבנות ומיושמות תכניות התערבות תוך קיום שיח עם כלל 

 הגורמים בבית הספר.

 

 

 מילות מפתח: 

ברשת אלימות בבית ספר, מניעת אלימות, הצקות, הצקות 

האינטרנט, תוקפנות, תכניות התערבות, הערכת תכניות, התנהגות 

 מורים, אלימות מורים, יחסים בין תלמידים.

 

 

 

 :בגישה חופשית בעברית פרסומיםרשימת 

סקירה: תכניות בית ספריות למיגור אלימות בקרב ( 2021אריה, י ) +

 .לוד: יוזמות אברהם. בני נוער

הצעה לתוכנית התערבות ייחודית להתמודדות ( 2021נאסר, ח ) +

עם האלימות במערכת החינוך הערבית: התמקדות בנקודות החוזק 

 .66 ביטאון מכון מופ"ת.. של כל תלמיד

בריונות רשת ( 2019רוזנבאום, ג )-שיאייזנקוט, ד, מנחם, ג וקא +

בקבוצות וואטסאפ של תלמידים חברים לכיתה: הערכת יעילותה של 

תוכנית התערבות למניעת בריונות רשת ולשיפור אקלים הכיתה 

 .33-13. כא, הייעוץ החינוכי. יסודיים ובחטיבות בינייםבבתי ספר 

תיאור של מדיניות ותוכניות לאומיות בנושא ( 2018טרבלוס, ת ) +

ירושלים: משרד החינוך, . שיימינג ובריונות ברשת במדינות נבחרות

 .המדען הראשי

הצעת ( 2018אברהים, א ואבו קטש, ע )-אבו עסבה, ח, קראקרה +

. ג'אמעה. תכנית התערבות עם מורי בתי הספר למניעת אלימות

12(1 ,)145-154. 

 

 :באנגלית גישה חופשיתב פרסומים רשימת

+ Aizenkot, D & , Kashy-Rosenbaum, G (2020) The 

Effectiveness of Safe Surfing, an Anti-Cyberbullying 

Intervention Program in Reducing Online and Offline Bullying 

and Improving Perceived Popularity and Self-Esteem. 

Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on 

Cyberspace. 14(3), Art. 6. 

+ Friedman-Sokuler, N. & Justman, M. (2019). Gender, Culture 

and STEM: Counter-Intuitive Patterns in Arab Society. GLO 

Discussion Paper.  No.  307. 

+ Sabo Brants, H & Ariel, B (2020) Evidence Map of School-

Based Violence Prevention Programs in Israel. International 

Criminal Justice Review. October, 1-16. 

+ Assor, A , Feinberg, O,  Kanat-Maymon, Y & Kaplan, H (2018) 

Reducing Violence in Non-controlling Ways: A Change Program 

Based on Self Determination Theory. Journal of Experimental 

Education. 86(2), 195-213. 
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