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תחושת סיכון ומוגנות מנקודת מבטם של ילדים המתגוררים 
באזור של מתיחות ביטחונית 

יערה שילה

תקציר

מחקר זה עוסק בגורמים לתחושות של סיכון ומוגנות בקרב ילדים המתגוררים בחבל בנימין. 
מחקרים קודמים עסקו בתפיסות של המבוגרים ושל ההורים את גורמי הסיכון והמוגנות, אך 
טרם נערכו מחקרים שבחנו את תפיסותיהם של הילדים עצמם. המחקר הנוכחי נערך בקרב 
ועם  ביטחוניות  סכנות  עם  בנימין המאופיין בהתמודדות  בחבל   ,6–4 בני  הרך,  בגיל  ילדים 

אירועי טרור. 
התרבות  השפעת  ואת  הילדים  של  והמוגנות  הסיכון  תפיסות  את  לבחון  מבקש  המחקר 
 31 בקרב  נערך  המחקר  אלו.  תפיסות  על  סיכון  באזורי  המתגוררים  הילדים  של  והסביבה 
חולקו  הנתונים  וציור.   Photovoice כגון  כלים  ובשילוב  איכותנית  בשיטה  וילדות  ילדים 
אחת  אך  מגן,  לגורמי  מתייחסות  ותשע  סיכון,  לגורמי  מתייחסות  שמונה  קטגוריות:  ל־16 
מהקטגוריות – "בית ומקום בהקשר דתי וגיאוגרפי" – הופיעה הן בתפיסת גורמי הסיכון הן 
בתפיסת גורמי המגן. מערכות יחסים הייתה תמה ייחודית לתפיסה של גורמי מגן, ועל כן היא 
מעניינת במיוחד. הקטגוריות "בית ומקום בהקשר דתי וגיאוגרפי" ו"בית ומקום בהקשר של 
מערכות יחסים" מדגימות את הייחודיות של תפיסת גורמי הסיכון וגורמי המגן בקרב ילדים 
העובדה  את  מדגישות  והן  שלה,  המורכבות  ואת  ביטחונית  מתיחות  של  באזור  המתגוררים 
שההורים והגננת נחשבים גורם מגן עבור הילדים, ואת הצורך במתן הכשרה והדרכה בנושאי 
סיכון ומוגנות. מן המאמר עולה בצורה בולטת חשיבות השמעת קולם של הילדים ושיתופם 

בתהליכי קבלת החלטות הקשורות להם.
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מבוא

תפיסות בנוגע לגורמי סיכון
ספרות ענפה דנה בהבדלים בהגדרות הסיכון לילדים בתרבויות שונות. מה שמוגדר מסוכן 
בתרבות אחת, ואף יגרור סנקציות משפטיות על ההורים, נחשב מקובל ונורמטיבי בתרבות 
לחברה. למשל,  ומחברה  ומשתנות מתקופה לתקופה  דינמיות,  הן  נורמות חברתיות  אחרת. 
השארת ילדים בפיקוח אחיהם הצעירים היא נוהג מקובל באפריקה ואסור לפי חוק בארצות 

הברית )רואר־סטריאר 2007(.
בשנת 1991 חתמה ישראל על האמנה הבין־לאומית של האו"ם בדבר זכויות הילד )1989(. 
אמנה זו חרטה על דגלה שמירה על רווחת הילד, הכוללת שמירה על קיומו הפיזי, הבריאותי 
ומיומנויות;  למידה  אסטרטגיות  הקניית  למשפחה;  השתייכותו  על  שמירה  וההתפתחותי; 
דאגה לרווחתו ולבריאותו הרגשית; פיקוח על השתייכותו והשתתפותו החברתית; והגנה עליו 
 ,)2006( שמיד  דו"ח  עיצוב  ועל  ישראל  מדיניות  על  השפיעה  זו  אמנה  עצמי.  סיכון  מפני 
שעסק בילדים ובנוער במצוקה. דו"ח זה הוסיף למצבי הסיכון גם קשיים כלכליים, משברים 
מסגרות,  בין  מעבר  למידה,  לקות  מוגבלות,  מיעוט,  לקבוצת  השתייכות  הגירה,  במשפחה, 
וחיים בסביבה ענייה או מסוכנת. כמו כן, מקובל להכליל במצבי סיכון גם הזנחה, התמכרויות 
משברי  מיניות(,  )בעיקר  פגיעות  נפשיות,  הפרעות  התעללות,  הוריהם(,  או  הילדים  )אצל 
2007(. לצד כלי הערכה  עלייה וקליטה ומשברים במגזרים תרבותיים שונים )פבר וסלוצקי 
של  והעמדות  הערכים  ניצבים  הסיכון,  מצבי  להגדרת  ומוסכמים  מקצועיים  סטנדרטיים, 
אנשי המקצוע, שגם להם השפעה כלשהי על הערכתם את מצב הילד )רואר־סטריאר 2007; 

בנבנישתי ושמיד 2010(.
נעשו כמה ניסיונות להרחיב את התפיסות המגדירות מצבי סיכון בקרב ילדים גם לאלו 
הכוללות תפיסות של הורים, של סוכני תרבות ושל מנהיגים קהילתיים על מצבי סיכון אלו 
)קיסינג 2015(. בארצות הברית למשל נעשו מחקרים המבוססים על הורים וילדיהם שדיווחו 
)Straus, Hamby, Finkelhor, Moore, and Ranyan 1998(. בישראל  על מצבם בטלפון 
ערכו רמי בנבנישתי והלל שמיד )2010( סקר שבו הם בחנו את עמדות הציבור בנושא פגיעה 
בילדים ודיווח לרשויות. ההורים נשאלו על מצבי סיכון למיניהם הכוללים התעללות פיזית, 
את  להביע  התבקשו  והם  תרחישים,  הוצגו  להורים  סיכון.  ומצבי  הזנחה  נפשית,  התעללות 
התרחישים  אולם  ההורים,  של  תפיסתם  על  ללמוד  הייתה  המחקר  מטרת  אומנם  עמדתם. 
שהוצגו  הסיכון  מצבי  את  המקצוע  אנשי  הבנת  פי  על  נוצרו  במחקר  למשתתפים  שהוצגו 

במחקר )קיסינג 2015(. 
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ספרות המחקר עסקה רק מעט בהגדרת מצבי סיכון מנקודת מבטם של ילדים. יש מחקרים 
 )Straus et al. 1998( על הזנחה והתעללות בילדים, אך הם אינם עוסקים במושג "סיכון" 
ואינם מייצגים את תפיסותיהם של הילדים והילדות בקולם שלהם )בנבנישתי ושמיד 2010(. 

תפיסות בנוגע לגורמי מגן
גורמי מגן מורכבים מן האינטראקציה בין גורמים גנטיים, ביולוגיים, פסיכולוגיים וסביבתיים 
ומנת  שלו  הטמפרמנט  הילד,  של  הבריאותי  מצבו  נמנים  עימם  מוגנות.  תחושת  המקדמים 
בהקשר  מתעצבות  מגן  לגורמי  בנוגע  תפיסות   .)2013 וטיאנו  הופ  )קרן,  שלו  המשכל 
משמעותיות  בדמויות  תלויה  הילד  של  המוגנות  ותחושת  המשפחה,  גדלה  שבו  הספציפי 
מידת  האם,  מנת המשכל של  נמצא שגם  לכך  בהתאם   .)Harvey 2007( הקרובה  בסביבתו 
 הענקת חום הורי ותמיכה רגשית, וכן התקשרות בטוחה בין הורה לילד, שימשו גורמי מגן

)Sroufe, Duggal, Weinfield, and Carlson 2000(. תפיסה זו תואמת את המודל האקולוגי, 
.)Bronfenbrenner 2005( הרואה בסביבה הקרובה של הילד מערכת המשפיעה על התפתחותו
עם זאת, תחושת המוגנות של הילד כוללת גם גורמים ממעגלים רחבים יותר, כגון חברה, 
הילד  התנהגות  על  שמשפיע  גורם  לשמש  יכולה  הסביבתית  התמיכה  מידת  ודת.  תרבות 
)Cicchetti and Schneider-Rosen 1986(. גם סביבת המגורים יכולה להיות גורם המגביר 
סיכון או ממתן אותו. החיים בסביבה עוינת יכולים ליצור אווירה של מתח וחרדה בקרב הורים, 
והיא תשפיע על ילדיהם )Roer-Strier and Rosenthal 2001(. לעומת זאת, מגורים בסביבת 

קהילה תומכת יקדמו תחושת מוגנות.

גורמי סיכון וגורמי מגן בראייה מודעת הקשר
כדי להגדיר את גורמי הסיכון וגורמי המגן ואת האופן שהילדים תופסים אותם, צריך להבין 
את הסביבה שהילד גדל ומתפתח בה לאשורה. התפתחות הילד מושפעת מן ההקשר שהוא חי 
בו, מיחסי הגומלין בינו ובין סביבתו הקרובה ומיחסי הגומלין בין המערכות הסובבות אותו 
)דיין 2012(. אורי ברונפנברנר פיתח את המודל האקולוגי, הממוקד באדם המתפתח בסביבתו 
קונצנטרי  מודל  זהו   .)Bronfenbrenner 1992; 2005( לסביבה  האדם  בין  הגומלין  וביחסי 
המנתח את הגורמים המשפיעים על הילד ועל סביבתו. זיהוי יחסי הגומלין בין מעגלי הסביבה 
האקולוגית של הילד והבנתם חיוניים להבנת התפתחות הילד במערכות הסובבות אותו. על 
פי המודל הזה, הילד מתפתח בסביבתן של חמש מערכות. אחת מהן היא "הסביבה הכוללת", 
"מערכות המאקרו" )Macrosystem(, והיא משקפת את התרבות, ההיסטוריה, האידיאולוגיה, 
החוקים והערכים של החברה שהילד חי בה – זו הייתה הנחת היסוד של מחקר זה, הבוחן מה 
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נתפס בעיני הילדים כגורמי סיכון ומה נתפס בעיניהם כגורמי מגן. פרספקטיבה מחקרית זו 
להבין  במטרה  הילד  של  התרבות  עם  היכרות   – תרבותית"  ל"כשירות  התשתית  את  מהווה 
את גורמי הסיכון בחברה שגדל בה. פרספקטיבה זו הכרחית לחקירת תחום הילדים בסיכון 
)Nadan, Spilsbury, and Korbin 2015(. רגישות לשונות התרבותית מאפשרת להתגבר על 
מכשולים תרבותיים, והכרה בה מקדמת את ההבנה שערכי התרבות משפיעים על ההתנהגות, 
 Korbin and( עליהם  הגנה  לבין  בסיכון  והעמדתם  בילדים  התעללות  שבין  הרצף  על 
Spilsbury 1999(. עם זאת, יש לגנות מקרים של פגיעה בילדים, גם אם הם נחשבים נורמה 

חברתית )גולוס, שריד, יוכמן ווינטראוב 2014(.
הילדים  בקרב  שונות  שיש  מוסכם  הילדות,  של  החדשה  הסוציולוגיה  לפי  מזו,  יתרה 
ילדות שונה יחוו  ילדים ממקומות שונים ומהקשרים שונים   - ילדותם   בכל הנוגע לתפיסת 

את  לחקור  כדי  חדשניות,  מחקר  דרכי  פותחו  כך  מתוך   .)Small 2001; Matthews 2007(
 .)Mayall 2001( ובמטרה להשמיע את קולם )Mayall 1990( חוויות הילדים מנקודת מבטם
בכך החוקר מפגין עניין בילדים בתור בעלי הידע, באמצעות מיומנויות הקשבה מכבדות ולא 

.)Mishna, Antle, and Regehr 2004; Moore 2014( מניפולטיביות
ומוגנות  סיכון  בתפיסות  עוסקת  בירושלים  העברית  באוניברסיטה  נבט"  המחקר  "חממת 
של ילדים במגוון הקשרים תרבותיים. בחינה של גורמי סיכון ומוגנות בחברה החרדית העלתה 
ארבע  תמות: רוחניות, קהילתיות, סגירות והיררכיה )גמרא 2021(; ואילו בחינת גורמי סיכון 
מבוגרים,  רכב,  כלי  תמות:  שבע  העלתה  מוכרים  לא  בכפרים  בדואים  ילדים  בקרב  ומוגנות 
מקומות )הבית והכפר(, בעלי חיים, תופעות טבע, ועצים וצמחים – תמות אלו נחשבו גם גורם 
סיכון וגם גורם מוגנות – והתמה השביעית, שדים ומפלצות, הועלתה כגורם סיכון בלבד )מרעי־
ילדים, כפי שנתפסו בעיני הורים מהגרים  2020(. בחינת גורמי הסיכון והמוגנות של  סרואן 
בזוגיות  לקוי, קשיים כלכליים, קשיים  הורי  טיפול  סיכון:  גורמי  מאתיופיה, העלתה ארבעה 
ומקומות לא בטוחים; ומנגד נמצאו שלושה גורמי מוגנות מרכזיים שיסייעו במניעת סיכונים: 
הורים כגורם הגנה מרכזי, ולצידם המסגרות והצוות החינוכי, ומקומות בטוחים )קרני 2019(. 
ממצאים אלו מאפשרים לבחון את ממצאי המחקר הנוכחי מפרספקטיבה תרבותית השוואתית.

המחקר הנוכחי

המחקר הנוכחי בחן את תפיסות הסיכון והמוגנות של ילדים המתגוררים בחבל בנימין ואת 
השפעות ההקשר התרבותי של הילדים על תפיסות אלו. חבל בנימין הוא המועצה האזורית 
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הגדולה ביותר בישראל. שטחה כמיליון דונם, מבקעת הירדן ממזרח ועד שפלת לוד ממערב, 
ומהשומרון מצפון ועד פרוזדור ירושלים מדרום. לפי נתוני האתר של המועצה האזורית מטה 
בנימין, המועצה מונה 45 יישובים, ומתגוררים בהם יותר מ־60,000 תושבים יהודים. הרמה 
החברתית־כלכלית בבנימין היא ארבע מתוך עשר )פרופיל היישובים לפי הלשכה המרכזית 
פי  )על  היישובים  בין  החברתית־כלכלית  ברמה  גדולים  פערים  ויש   ,)2008 לסטטיסטיקה, 

אתר המועצה(.
המחקר נערך בשנת 2016, לאחר תקופה שבה חווה האזור אירועים ביטחוניים קשים דוגמת 
חטיפת הנערים בשנת 2014. המאפיינים הייחודיים של אזור זה חשובים להבנת התפיסות של 
סיכון ומוגנות בקרב הילדים המתגוררים בו. תושבי האזור חוו מעברים מורכבים, חלקם אינם 
 ,)Bronfennbrener 1992( צפויים ואינם לינאריים, בעקבות תקופות משבר במערכת המאקרו
הנובעים מכך שחבל בנימין גובל באזורי הסכסוך הישראלי־פלסטיני. מאז ראשית ההתיישבות 

בחבל בנימין בשנת 1975 מתחוללים בו תכופות שינויים חברתיים ופוליטיים. 
היישוב עפרה היה היישוב הראשון שהוקם בחבל זה, אולם הוא זכה לתמיכה ממשלתית 
רק לאחר המהפך הפוליטי בשנת 1977. מאז פרוץ האינתיפאדה הראשונה ב־1988 הפך חבל 
בנימין לאזור מסוכן. יידויי אבנים ופיגועי ירי הביאו לרציחתם ולפציעתם של תושבי האזור 
ופגעו בתחושת הביטחון של התושבים. בשנת 2002 נבנתה בשטחים גדר ההפרדה שנועדה 
לשמור על ביטחון התושבים הנמצאים ממערב לגדר )פולמן 2004(. לעומתם, תושבים ממזרח 
לגדר נמצאו באזור פגיע במיוחד. בחינת הקריטריון של סיכון ומוגנות איננה תלויה בשאלת 
מיקום התושבים בתוך "הקו הירוק" או מחוצה לו, אלא במיקומם של התושבים ביחס לגדר 
משער  היציאה  מרגע  מתמדת  בחרדה  חיים  הם  ביטחונית  מתיחות  של  בתקופות  ההפרדה. 
היישוב, ולעיתים אף בתוך היישוב עצמו. למעשה, בניית הגדר העצימה את הפערים בתחושת 

הביטחון משני צדדיה של הגדר. 
המחקר,  נערך  שבה  בתקופה  הילדים  של  היום־יום  לחיי  רלוונטי  אינו  זה  רקע  אומנם 
האם  אצל  פוסט־טראומטיים  תסמינים  של  שהימצאותם  עלה  המחקר  בספרות  אולם 
 Cohen 2009; Punamaki, Palosaari,( או אצל ההורים )Kaufman-Shriqui et al. 2013(
תסמינים  של  להימצאותם  העיקרי  המנבא  היא   )Diab, Peltonen, and Qouta 2014

פוסט־טראומטיים אצל ילדים, בין כאלה שחוו אירוע טראומטי ובין כאלה שלא חוו אירוע 
לגורמי  בנוגע  הילדים  חוויות  על  תיתכן השפעה  אלו  ההורים בשנים  לחוויות  כן,  אם  כזה. 
סיכון ומוגנות )סגרון והדר 2018(. מחקרים נוספים בישראל מצאו שתפיסת איכות החיים של 
הילדים הושפעה במידה רבה יותר מההתקשרות )attachment( שלהם למקום מגוריהם ופחות 

.)Billig, Kreitler, Zadernovsky, and Alkalay 2016( מסגנון ההתמודדות שלהם



יערה שילה 106

רוב רובם של יישובי בנימין הם יישובים קהילתיים. היישוב הקהילתי הוא צורת התיישבות 
תושבים  ולפיכך  התושבים,  את  המלכד  הגורם  הם  בה  הקהילה  שחיי  חקלאית,  לא  כפרית 
המעוניינים להצטרף לקהילה צריכים לעבור ועדת קבלה )תקנון המועצות האזוריות, תיקון 
2019(. שורשיהם של היישובים הקהילתיים נטועים בשנות החמישים של המאה   ,147 מס' 
והחברתי  הפיזי  בנוף  תאוצה  לתפוס  זו  מגורים  צורת  החלה  השבעים  בשנות  אך  העשרים, 
בישראל. הקהילה בחבל בנימין מושתתת על אידיאולוגיה וחזון משותפים, על שיתוף חברתי 
על  מושתת  החזון  משותפות.  החלטות  קבלת  ועל  ודתיות  ציבוריות  פעילויות  על  וחינוכי, 
שילוב בין אמונה לקיום מצוות, הזדהות עם המפעל הציוני ואמונה בזכות הבלעדית של העם 
בין  ונוצרים קשרים  ושומרון. ביישוב הקהילתי האוכלוסייה קטנה  יהודה  היהודי על שטחי 

חברי הקהילה )סדן 2009(.
המחקר הנוכחי נערך ביישובים במערב חבל בנימין ובמזרחו: עפרה, עמונה, דולב וטלמון. 
מחקר זה מביא את תפיסותיהם של ילדי היישובים הדתיים בחבל בנימין לקדמת הבמה, ולנוכח 
זה. האוכלוסייה  ילדי היישובים החילוניים באזור  אין הוא מייצג את  ההבדלים התרבותיים 
וממעמד  משכילים  הדתית־לאומית,  החברה  מבני  וצעירים  ותיקים  כוללת  אלו  ביישובים 
אפשר  רובם  ואת  ישיבות,  בוגרי  הם  מהתושבים  גדול  חלק  גבוה.  עד  בינוני  חברתי־כלכלי 
לזהות עם הזרם המרכזי השמרני של הציונות הדתית )פרופיל היישובים לפי הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה, 2008(. הקשר בין היישובים קיים סביב ענייני ביטחון וסביב מערכות החינוך.

למציאות החיים של תושבי חבל בנימין ולרקע התרבותי־דתי שלהם תיתכן השפעה על 
תפיסתם את גורמי הסיכון והמוגנות. ההגדרות הקיימות המתייחסות לגורמי סיכון מתבססות 
רק  הדתית־לאומית  לתרבות  ורלוונטיות   ,)2007 )רואר־סטריאר  מערביים  וידע  תרבות  על 
ועוד,  זאת   .)1999 )רואר־סטריאר  בילדים  לטיפול  הקשורים  ערכים  יש  בדת  שכן  בחלקן, 
חוסר ההתאמה בין הסיכון באזורי עימות ובין אזורים שאינם אזורי עימות הוא קרקע פורייה 
לה מחוץ  הגורמים  ובין  הדתית־לאומית  החברה  בין  ההבדלים  את  מגביר  והוא   לשונות, 

)Attar-Schwartz and Ben-Arieh 2012(. תפיסות של מוגנות במרחב הציבורי מתייחסות 
 Valentine 1997; Carver, Timperio, and Crawford( בעיקר למוגנות מפני זרים ברחוב
תחושת  על  המאיימת  ביטחונית  מתיחות  של  בסביבה  עוסק  הנוכחי  המחקר  ואילו   ,)2008

המוגנות של הילדים הגדלים בה.
הילדים  בהתפתחות  מרכזי  גורם  משמשות  ההורים  של  והדתיות  התרבותיות  התפיסות 
 Korbin and Spilsbury( "והן משפיעות גם על הגדרת המושג "סיכון ,)גולוס ואחרים 2014(
נמצא למשל שרוחניות בקרב הקהילה החרדית  אותו.  ועל האופן שהילדים תופסים   )1999

.)Nadan et al. 2019; Roer-Strier and Nadan 2020( היא גורם סיכון וגורם מגן כאחד 
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אולם המחקר בחן בעיקר את נקודת מבטם של ההורים או של מבוגרים אחרים בנוגע לגורמי 
 Cicchetti and Schneider-Rosen 1986  ;2019 קרני  לדוגמה  )ראו  והמוגנות  הסיכון 
של  מבטם  בנקודת  עסקו  בלבד  ספורים  מחקרים   .)Roer-Strier and Rosenthal 2001

הילדים. מחקר זה בחן לראשונה את תפיסות הסיכון והמוגנות של ילדים הגדלים בקהילה 
דתית־לאומית ומתגוררים באזורים של מתיחות ביטחונית.

שיטת המחקר

זה נערך בשיטת המחקר האיכותני, המבוססת על הנחה קונסטרוקטיביסטית שלפיה  מחקר 
המציאות תלוית הקשר ואינה אובייקטיבית. על כן, המחקר התמקד במציאות הסובייקטיבית 
של המשתתפים. הוא נערך בשנת 2016 כחלק ממחקר ארצי שבדק סיכון ומוגנות בקרב ילדים 
 Ponizovsky-Bergelson, Roer-Strier, Dayan, and Wahle( בקבוצות אוכלוסייה שונות
 2019; Ponizovsky-Bergelson, Dayan, Marey-Sarwan, Roer-Strier, and Wahle

.)2020; Roer-Strier and Nadan 2020

משתתפים
 .)M=5.30, SD=0.56( שנים   6–4 בני   )N=31( ילדות  ו־14  ילדים   17 השתתפו  במחקר 
בארבעה  הממוקמים  גנים  בחמישה   ,)Morse 2007( מכוונת  דגימה  על  התבסס  המדגם 
יישובים במזרח חבל בנימין ובמערבו. מבין הגנים נבחרו הילדים באקראי. להורים הוסברו 
מטרת המחקר והחשיבות להשמיע את קולם של הילדים בנושאי סיכון ומוגנות. מפאת גילם 
של הילדים, הוריהם חתמו על טופס הסכמה מדעת המאשר את השתתפות ילדיהם במחקר. 

שיעור ההיענות למחקר היה 88% בסך הכול.

כלי המחקר
במחקר הנוכחי השתמשה החוקרת בשני כלים:

ללמוד . 1 כאשר מבקשים  נעשה  ריאיון  עם  בשילוב  זה  בכלי  Photovoice: השימוש 
כלי  יכולה לשמש  )Wang 2006(. המצלמה  במחקר  התפיסות של המשתתפים  על 
משמעותי ביותר משום שהיא מעצימה את הילד ומאפשרת לו לבטא את עצמו בכלי 
 Einarsdottir 2005; Olivier, Wood, and De Lange 2009; Kamper and( הנגיש לו
Steyn 2011; Fournier, Bridge, Kennedy, Alibhai, and Konde-Lule 2014; 
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Fournier and Bilash 2016; Adegoke and Steyn 2017(. באמצעות הכלי הופכים 

בחירת  אופנים:  בשלושה  וניתוחו  הידע  הבניית  בתהליך  לשותפים  המשתתפים 
וקונטקסט לתמונה המייצגת  מושא הצילום, בחירת התמונה המייצגת, ומתן הסבר 

.)Wang and Burris 1997; Wang, Yi, Tao, and Carovano 1998(
השימוש בכלי נעשה בשני שלבים: בשלב הראשון, לאחר שהילדים למדו להשתמש 
במצלמה הדיגיטלית, הם התבקשו לעזור לחוקרת ולצלם בסביבתם המיידית צילומים 
נפרדים של "מה שמסכן ילדים" ושל "מה שעוזר לילדים להרגיש בטוחים". בשלב 
לבחור  והתבקשו  בשלישיות  הילדים  הוזמנו  הראשון,  השלב  לאחר  כשבוע  השני, 
לילדים  עוזרת  וש"הכי  ילדים"  מסכנת  ש"הכי  צילומים  קבוצת  מכל  אחת  תמונה 
את התצלומים שבחרו ולהסביר את הסיבות  להרגיש בטוחים". הם התבקשו לתאר 
הילדים  שנתנו  ולהסברים  לתמונות  להגיב  האפשרות  ניתנה  לילדים  לבחירתם. 
האחרים. השיח על התצלומים התנהל כשיח פתוח שמטרתו לשמור על שיח אותנטי 
פתוח  לתשאול  ילדים  של  תגובות  תשובותיהם.  של  מהטיה  ולהימנע  הילדים  של 
יותר מאשר תגובותיהם לתשאול ממוקד  ומדויקות  יותר  יותר, עשירות  הן ארוכות 
)Lamb, Sternberg, Esplin, Hershkowitz, and Orbach 1997(. ההסברים של 

הילדים הוקלטו ותומללו.
"מה . 	 הדף  של  אחד  בצד  לצייר  והתבקש  לשניים  המחולק  דף  קיבל  ילד  כל  ציור: 

לאחר  בטוח".  להרגיש  לילדים  שעוזר  "מה  הדף  של  האחר  ובצידו  ילדים"  שמסכן 
מכן התבקש הילד להסביר לחוקרת את הציור. היתרון המובהק של כלי זה הוא בכך 
שהילד אינו מוגבל לדברים הנמצאים בסביבתו המיידית, והוא מאפשר העלאת תכנים 
הילדים  דברי  התצלומים.  בעקבות  שהתקיים  לשיח  בדומה  ופתוח,  חופשי  באופן 

הוקלטו ותומללו.

שאלון דמוגרפי 
תעסוקה,  )מגורים,  דמוגרפי  שאלון  על  ענה  במחקר  ילדו  השתתפות  את  שאישר  הורה  כל 

הכנסה ועוד(.

ניתוח הנתונים 
בין  השוותה  מכן  ולאחר  ותמות,  קטגוריות  קודים,  החוקרת  זיהתה  הנתונים  ניתוח  במהלך 
התמות שהעלו הילדים והדגישה נקודות דמיון ושוני ביניהן; הניתוח נעשה באמצעות תוכנת 
12. כדי לחזק את תהליכי ניתוח הנתונים, להבטיח רפלקטיביות ולהגביר  MaxQda גרסה 
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חמישית  ניתח  נוסף  חוקר  ראשית,  מהלכים.  שני  ננקטו   ,)2003 )שקדי  המחקר  אמינות  את 
 Creswell( מהנתונים שנאספו. כך בוצע תהליך בדיקת עמיתים, המבוסס על דיון בממצאים
1998(. החוקרים השוו את ממצאיהם והגיעו להסכמה בנוגע לאופן ניתוח הנתונים ופרשנותם. 

שנית, הנתונים הוצגו באופן אנונימי לילדים, סטודנטים, הורים ואנשי מקצוע בתחום הגיל 
 Roer-Strieret, Weil, and Adan( נוספות  קטגוריות  מהם  להעלות  התבקשו  והם  הרך, 
הקטגוריות  את  לאתר  במטרה  החוקרים,  שמצאו  לאלו  הושוו  שהועלו  הקטגוריות   .)2003

והתמות שיש עליהן הסכמה. 

אמינות המחקר
 ;2003 אמינות הנתונים ואופן ניתוחם מהווים מרכיב עיקרי להערכת איכות המחקר )שקדי 
Lincoln and Guba 1985(. כדי להבטיח את אמינות המחקר, הפגישות עם הילדים הוקלטו 

ותומללו, ונכתב "יומן שדה" שתיעד את מהלך המחקר על כל שלביו. 

אתיקה
ילדיהם במחקר.  והילדות שהשתתפו במחקר חתמו על הסכמתם להשתתפות  הילדים  הורי 
לפני תחילת המחקר הביעו הילדים בפני החוקרת את הסכמתם להשתתף במחקר. במועד זה 
הובא לידיעתם שהם יכולים לפרוש מהמחקר בכל שלב, ושפרטיהם יישארו חסויים ופרטים 
מזהים יטושטשו. עם זאת, הובהר כי חלה על החוקרת חובת דיווח על פי החוק. השתתפותם 

של הילדים נעשתה בתיאום עם הגננות והִמנהל החינוכי. 

ממצאים

תפיסותיהם של הילדים חולקו לארבע תמות מרכזיות המשקפות את תפיסות הילדים ביחס 
לגורמי סיכון ומוגנות: אוטונומיה, אקולוגיה, מערכות יחסים והקשר )איור 1(. התמות מוצגות 
לפי שכיחותן, מגבוהה לנמוכה, מימין לשמאל. הקטגוריות, המרכיבות את התמות, מסודרות 
על פי סדר שכיחות יורדת, מלמעלה למטה. לאורך הפרק מוצגים הממצאים בעבור כל תמה 

והקטגוריות המרכיבות אותה, וכן ציטוטים מתוך דברי הילדים המתארים אותה.
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איור 1: עץ תמות וקטגוריות

גורמי סיכון
שמונה גורמי סיכון אותרו במחקר ואלו נחלקים לשלוש תמות: אוטונומיה, אקולוגיה והקשר.

א. אוטונומיה

1. נפילה בעקבות התנהגות מסוכנת
מסוכנת,  התנהגות  בעקבות  שנגרמה  לנפילה  התייחסו   )31 מתוך   30( הילדים  כל  כמעט 
6(. בדומה לכך: "הנדנדה  לדוגמה: "אם אתה עולה על השולחן אתה יכול ליפול" )א', בת 
הזו מסוכנת ואפשר ליפול ממנה, שזה מתנדנד חזק חזק אז אפשר ליפול" )נ', בת 5.3(. גם 
על  עומדים  אם  וגג.  וסולם  המגלשה  עם  התמונה  את  "בחרתי  לכך:  התייחסה   ,4.6 בת  נ', 
גג – אפשר ליפול". ניתן לראות בדברי הילדים והילדות מודעות לסכנה שבהתנהגות חריגה. 
התייחסות לכך הופיעה גם בציורים )איור 2(. בהסבר לציור נאמר: "ציירתי כיסא קטן. לקפוץ 
על כיסא קטן זה מסוכן לילדים" )נ', בת 4.6(. נוכח השכיחות הגבוהה ניתן לשער שהנושא 

משמעותי בעבורם.
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איור 	: נפילה בעקבות התנהגות מסוכנת

ב. אקולוגיה

	. חיות מסוכנות
יותר מ־40% מן הילדים התייחסו לחיות מסוכנות כאל גורמי סיכון, לדוגמה: "זה חצר גרוטאות 
ויש שם חיה מסוכנת" )ה' ,בת 4.7(; "ציירתי נחש. הוא מסכן ילדים, ובכלל הוא יכול להכיש 
ן. הוא בא לתקוף אותך והוא יכול להרוג. זה גם יכול  אותנו" )ר', בת 4.8(; "נמר הוא ממש ְמַסּכֵ

להפחיד אותך. אם אתה רואה, הוא מהיר מאוד, גם יותר מנחש" )ר', בן 5.9(. 

3. ציוד פגום ולא בטיחותי
כ־40% מן הילדים התייחסו לנושא, לדוגמה: "זה עץ עם מסמרים וכלי מתכת עם עלים. כל 
אלה יכול להכאיב ולהיחתך מזה" )נ', בן 6.2(; "אם יש משהו מזכוכית על השולחן וזה יישבר, 
זה יכול לתת לנו מכה קשה" )א', בן 5.7(; "בחרתי תמונה של מכונית, גדר ושער. אם השער 
פתוח, אז זה מסוכן ככה" )י', בן 4.6(. מדבריהם ניתן לשמוע כי הם מודעים לסיכון שבחפצים 

לא בטיחותיים, ושהם מכירים בחשיבות בטיחות הציוד.

4. נפילה בדרך הטבע
כשליש מן הילדים התייחסו לנפילה בדרך הטבע כאל גורם סיכון, לדוגמה: "אם ילד הולך ולא 
מסתכל שהוא הולך ולא רואה את המגלשה, אז הוא מקבל מכה" )א', בת 6(; "אפשר לקבל 
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גם מכה, וגם אם לא רואים זה לא טוב" )י', בת 5.9(; "אני רוצה את התמונה עם המקל. אפשר 
להיתקע וליפול. אם הולכים אחורה ולא רואים את המקל, אפשר ליפול ולשבור את הראש" 

)ש', בת 4.6(. ציטוטי הילדים מרמזים על החשש מנפילה בגין מכשול בלתי נראה. 

5. אש
כ־10% מן הילדים התייחסו לאש כאל גורם סיכון, לדוגמה: "ציירתי גלגל. זה מסוכן כי אפשר 
גם   .)4.9 בן  )י',  מסוכן"  זה  כי  אש,  מוסיף  אני  ולא מסתכלים.  עומדים  אם  מהגלגל  ליפול 
בהסבר לתצלום )איור 3(: "זה מקום של מדורה, ואז הם יכולים לעשות את זה ויהיה מדורה, 

ואז המדורה היא מסוכנת כי זה עם אש, ואש היא מסוכנת" )ע', בן 5.3(. 

איור 3: מקום של מדורה

הילדים גם התייחסו למאפיינים של אש, כמו חום, או למקור אחר המפיץ חום רב, לדוגמה: 
"אני רוצה את המגהץ. זה חם ויכול לעשות כוויה" )ה', בת 5.3(. יתר הילדים בשולחן הוסיפו: 
"זה רותח ועושה כוויה חזקה", ואחד הילדים העיר: "מגהץ יכול להוריד קעקוע". כך גם מ' 
)בן 5.1( התייחס לתנור כמקור סכנה, והילדים העירו לו: "זה לא מסוכן כי אפשר להכין בזה 
צ'יפס, וצ'יפס זה טעים". מהשיח בין הילדים ניתן להבין שהם מבחינים בין אש כגורם מסכן 

לבין חום, שהוא מאפיין של האש, שאומנם עשוי להיות מסוכן אך יש בו גם תועלת.

6. מחלה
שני ילדים התייחסו לאנשים חולים המהווים גורם סיכון, לדוגמה: "אנשים חולים זה מסוכן 
כי אז הילדים יכולים להיות חולים" )מ', בת 5.6(. המרפאה נתפסה כגורם מוגנות מפני מחלה 

)איור 4(: "מרפאה זה טוב לאנשים כי הם הולכים להבריא אם הם חולים" )נ', בת 5.9(.
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איור 4: מרפאה לאנשים חולים

ג. הקשר 

7. בית ומקום בהקשר דתי וגיאוגרפי
כ־10% מן הילדים ציינו את הבית מתוך התייחסות להקשר הדתי והגיאוגרפי, לדוגמה: "ציירתי 
בית שזה מסוכן. ]החוקרת: מה מסוכן בבית?[ שאוהבים את ארץ ישראל, אז בית זה מסוכן. 
]חוקרת: אתה רוצה להוסיף  שה' ברא את ישראל, הוא אוהב את הדברים של ארץ ישראל. 
ולהסביר?[ אני חושב וחושב..." )י', בן 5.10; איור 5(. בדבריו אלו התייחס הילד לבית כאל 

מקום מסוכן, וציין בהקשר זה את אהבת ארץ ישראל.

איור 5: בית כ"מקום מסוכן" )על פי דבריו של י'(
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8. סביבה אלימה
13% מן הילדים התייחסו לאלימות בסביבת המגורים, לדוגמה: "יש בבית הזה גם איש עם 

כיסא גלגלים כי קרה לו משהו נורא. הוא נפצע במלחמה, מלחמת צוק איתן. גם אבא שלי הוא 
מחליט בצוק איתן, כי הוא מפקד בצבא" )ח', בן 4(; "אם זורקים אבן על אוטו אז יש תאונה, 
וגם אפשר לקבל מכות מהזכוכיות" )א', בן 5.2; איור 6(. מדברי הילדים עולה שהם יודעים 

שסביבת המגורים שלהם רוויה באלימות על רקע הקונפליקט הישראלי־פלסטיני.

איור 6: אבן כגורם סיכון

גורמי מגן
תשעה גורמי מגן אותרו במחקר ואלו נחלקים לארבע תמות: אוטונומיה, אקולוגיה, מערכות 

יחסים והקשר.

א. אוטונומיה 

1. עצמי
כרבע מן הילדים התייחסו ל"עצמי" כאל מקור להרגשה בטוחה, לדוגמה: "אם אתה עושה 
משהו טוב לעצמך, הלב מרגיש בטוח" )י', בן 6.2(; "גן המשחקים. יש כאן גם מגלשות, פה 
עושים דברים טובים. כשאתה עושה דבר טוב אתה בטוח" )נ', בן 6.2(. ההתייחסות ל"עצמי" 
הופיעה גם בציורים: "ילדה ששומרת על עצמה, היא לא תיכנס ולא תיאבד. כי היא בטוחה 
שהיא שומרת עליה. ]החוקרת: על מי?[ הילדה עליה. הילדה שומרת על עצמה ועל הלב שלה" 

)י', בת 5.9; איור 7(.
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איור 7: "עצמי" כמקור להרגשה בטוחה

	. רגשות
כחמישית מן הילדים התייחסו לרגשות כאל מקור לתחושת ביטחון, לדוגמה: "אני יכול לצייר 
 גם משהו שמשמח ילדים? אז אני מצייר מחשב שאפשר לראות בו סרט. זה משמח ילדים"

)ר', בן 4.9(; "כשאבא קונה אוטו חדש וגדול, זה שמח לילד, זה מרגיש בית, ואז אני עושה בית 
כי אבא מביא לבית אותו" )י', בן 5.1(; "ציירתי כיסא וסמיילי. סמיילי בטוח לילדים כי הוא 
4.6(. בדברי הילדים נראה שהרגשות החיוביים הם מרכיב שמתקשר  מצחיק אותם" )נ', בת 
לסביבה ולהרגשה בטוחה. בקרב שלושה משתתפים אוכל היה המקור לרגשות החיוביים שהקנו 
תחושת ביטחון, לדוגמה: "אוכל. אם לא אוכלים מלא מלא זמן אוכל, אז מתים. ]חוקרת: ואיך 
אוכל גורם לילדים להרגיש בטוח? את רוצה להוסיף?[ כי בטוח לאכול. אוכל גורם לילדים 

להרגיש יותר חזקים, ואז אני לא יודעת" )ג', בת 5.3; איור 8(.
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איור 8: אוכל כמקור להרגשה בטוחה

3. התנהגות בהתאם לכללים
ראו בהתנהגות בהתאם לכללים מקור לתחושת הביטחון, לדוגמה: "שהם  הילדים  מן   13%

משחקים בחול הם מרגשים בטוחים. הם משחקים יפה ואז בטוח לגננת, שאז היא לא צריכה 
לשמור על הילדים" )י', בן 5.1(; "כיסא גורם לילדים להרגיש בטוח, כי אז הם יושבים עליו 
ההתנהגות  לכללי  מודעים  הילדים   .)4.11 בן  )י',  נופלים"  לא  הם  כי  בטוחים  הם  ואז  יפה 

ויודעים שהם נועדו לשמור על ביטחונם.

4. שינה ומנוחה
6% מן הילדים התייחסו לשינה ולמנוחה כאל מקור להרגשה בטוחה, לדוגמה: "זה דובי ומזרון, 

והדובי רך והמזרון נוחים, ואז זה כיף ובטוח" )ז', בת 6.2(; "אפשר לשכב כאן ואז זה בטוח. 
אם מישהו חולה ואז הוא שוכב הוא נהיה בריא. אם אנחנו שוכבים, אנחנו לא חולמים חלומות 

רעים, רק טובים שישנים" )א', בן 5.9(. ניכר שהם מודעים לצורך שלהם במנוחה.

ב. אקולוגיה

5. משחקים
יותר ממחצית מהילדים התייחסו למשחקים כאל מקור להרגשה בטוחה, לדוגמה: "ציירתי בית 
וחצר. זה בטוח שם כי משחקים שם וגם כיף שם" )ע', בן 5.3(; "הם בונים מדרגות ומשחקים. זה 
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מהנה וזה גורם ללב להרגיש בטוח" )נ', בן 6.2(; "כשהם משחקים בחול הם מרגישים בטוחים 
ומשחקים יפה, ואז זה בטוח" )י', בן 5.1(; "משחק. צילמתי אותו גם הפוך. משחק גורם לילדים 

להרגיש בטוח כי הם לומדים לעשות צורות יפות. זה גם כיף לשחק" )ה', בת 4.7(.

6. אביזרי בטיחות
כרבע מן הילדים הזכירו אביזרי בטיחות כמקור להרגשה בטוחה, לדוגמה: "גדר היא שומרת 
ושומרת שלא ייפלו. ככה הילד הולך ותופס בגדר" )מ', בת 5.6(. נוסף על כך, ילדים התייחסו 
לאביזרים שמגינים עליהם: "קסדה. אתה יכול לנסוע ככה באופניים, ואז אפשר ליפול, והקסדה 
מגינה לך" )א', בן 5.7(; "ציירתי רמזור כי הרמזור מזהיר ילדים, אז הוא בטוח" )מ', בן 5.9; 

איור 9(. 

איור 9: אביזר בטיחות כמקור להרגשה בטוחה

ג. מערכות יחסים 

7. מבוגר משמעותי
כשליש מן הילדים התייחסו להימצאותו של מבוגר משמעותי, וראו בו מקור לתחושה בטוחה, 
לדוגמה: "ציירתי מבוגרים, אבא ואימא. אני מצייר אבא ואימא כי זה בטוח לילדים" )י', בן 
4.6(; "אבא נותן לילד יד שהם חוצים, וככה הוא מרגיש בטוח וזה לא מסוכן. יעצרו לך כי 

רואים את האבא" )ר', בן 5.9(. כך גם הייתה התייחסות לצוות הגן: "אמבט. הגננית הסייעת 
היא כמו גננת, היא יכולה לעזור" )ש', בת 4.6(; "הגננת. זה בטוח לילדים כי ]הגננת[ יכולה 

לפתור בעיות" )י', בן 5.1(.
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8. חברים
כ־20% מן הילדים התייחסו לחברים כאל מקור להרגשה בטוחה, לדוגמה: "צילמתי איתי, חבר 
שלי משחק, חבר טוב והוא ישמור עליי שאני משחק איתו" ]ילדים בשיחה: אבל אתם אותו 
דבר, אז איך הוא ישמור עליך? י' ענה:[ כי הוא ילך לגננת אם צריך" )י', בן 5.9(; "שיהיה 
מקום לחברים. אם אין מקום בלב, איך ילדים ירגישו בטוחים? איך הם ירצו להיות חברים של 

אחרים?" )י', בת 5.9; איור 10(.

איור 10: הכיתוב "מקום בלב" כביטוי לתפיסת החברים כמקור להרגשה בטוחה

ד. הקשר 

9. בית ומקום בהקשר דתי וגיאוגרפי
"אני  לדוגמה:  והגיאוגרפי שלהם,  הדתי  בהתייחסם להקשר  ציינו מקומות  הילדים  מן   16%

צילמתי דלת של מקלט. זה גורם לילדים להרגיש בטוח. גם אם יש אזעקות וטילים, זה יכול 
להתחבא  אפשר  אחריך  רודף  גוי  אם   – "כיסא   ;)11 איור   ;5 בת  )ה',  ממש"  עלינו  לשמור 
מתחת לכיסא. זה כמו מחבוא. הוא ילך ליד ולא יראה ]ככל הנראה על רקע חטיפת הנערים 
נמצא  מגוריהם  שמקום  יודעים  שהם  ניכר  מדבריהם   .)4.9 בן  )ח',  איתן["  צוק  מבצע  טרם 

באזור קונפליקט.
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איור 11: דלת מקלט כמקור להרגשה בטוחה

י' )בן 5.1( תיאר: "ציירתי בית כנסת, עם ארון קודש וגם חזן שמתפלל חזק. ]החוקרת: אתה 
רוצה להוסיף עוד משהו או להסביר לי את התמונה?[ לא, רק רציתי להסביר לך שהוא מתפלל 
והוא מתפלל". בציטוט הילד מתאר את בית הכנסת כבית ואת תפקידו הדתי כגורם מגן מעצם 

היותו בית ייחודי לאנשים המבקרים בו – בית תפילה.

משנה  קטגוריות  ובהן  מרכזיות,  תמות  שלוש  העלה  הקטגוריות  ניתוח  דבר,  של  סיכומו 
הייחודית  יחסים(  )מערכות  אחת  ותמה  המגן,  וגורמי  הסיכון  גורמי  לתפיסת  המשתייכות 
וגיאוגרפי" הייתה  לתפיסת גורמי המגן בקרב הילדים. הקטגוריה "בית ומקום בהקשר דתי 
משותפת הן לתפיסה של גורמי הסיכון הן לתפיסה של גורמי המגן בקרב הילדים. בדבריהם 
הם התייחסו לבית, לבית הכנסת ולחוויה של סכנה מאירועי אלימות ועימותים, לצד תחושה 

של מוגנות שמקנה סביבת הבית.

דיון

ותשע  סיכון  לגורמי  מתייחסות  שמונה  קטגוריות:   16 העלו  במחקר  שהשתתפו  הילדים 
 – וגיאוגרפי"  דתי  ומקום בהקשר  "בית   – מגן, כאשר אחת מהקטגוריות  לגורמי  מתייחסות 
הייתה משותפת הן לתפיסת גורמי הסיכון הן לתפיסת גורמי המגן. כמו כן, התמה של מערכות 
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יחסים הייתה ייחודית לגורמי המגן. ממצאים אלו מעניינים בבחינת תפיסות הסיכון והמוגנות 
של הילדים והילדות שמתגוררים באזור מורכב המאופיין במתיחות ביטחונית. בפרק זה יוצגו 
ממצאי המחקר מתוך התייחסות לממצאי ספרות המחקר בתחום, למגבלות המחקר ולתרומות 

אפשריות של מחקר זה לפרקטיקה ולמדיניות, וכן יובאו הצעות למחקרי המשך.
ניתן לקשר בין התמות שעלו במחקר לבין מעגלי ההשתייכות על פי התיאוריה האקולוגית 
אקולוגיה,  אוטונומיה,  החיצוני:  אל  הפנימי  המעגל  מן   ,)Bronfenbrenner 1992; 2005(
לעומת  ומוגנות  סיכון  של  גורמים  יותר  יוחסו  קרובים  למעגלים  והקשר.  יחסים  מערכות 
את  ולהעריך  לתפוס  הרך  בגיל  ילדים  של  המוגבלת  היכולת  משום  אולי  רחוקים,  מעגלים 

השפעתם של מעגלים רחוקים – גם אם הם מיידיים – על תחושותיהם.
למרות מיקומם של היישובים באזור עימות המגביר את תחושת חוסר הביטחון, הקהילתיות 
והצביון הדתי של התושבים נתפסים כגורם המסייע להגברת תחושת הביטחון. הקהילה מספקת 
2009(, ומסייעת  )סדן  "תמיכה פסיכולוגית ורשתות חברתיות שמאפשרות ליחידים להצליח" 
בתמיכה  ביטוי  לידי  הבאה   ,)community resilience( קהילתי"  "חוסן  תחושת  להתפתחות 
חברתית ובמוכנות של הקהילה למצבי "מצוקה או אירוע לחץ" )אוקמפה 2014(. במחקר הנוכחי 
עלה שהימצאותם של הילדים בתוך מסגרת של קהילה תומכת משפיעה על תחושת הביטחון 
הן של הילדים הן של ההורים, והיא גורם הממתן את החרדה הנובעת מהימצאות באזור עימות.

גם בקרב ילדים שאינם מתגוררים בהכרח באזורי עימות נתפסו הבית ומקומות מחוץ לבית 
כגורמי מגן וכגורמי סיכון בעת ובעונה אחת )קרני 2019(. עם זאת, המשתתפים במחקר התייחסו 
לבית או למקום כאל מקור לתחושת סיכון או מוגנות בהקשר דתי־תרבותי. התייחסותם לבית 
הקהילתית־ לאוכלוסייה  ייחודית  באלוהים  ולאמונה  צבאיים  למבצעים  למלחמות,  הכנסת, 
דתית שבחבל בנימין, ואינה אופיינית לקבוצות אוכלוסייה אחרות, למשל העולים מאתיופיה 
לדתיות  הקשורים  גורמים  נמצאו  החרדית  האוכלוסייה  בקרב  גם  זאת,  עם   .)2019 )קרני 
ולקהילה כמקור לתחושת סיכון או מוגנות )גמרא Nadan and Ganz, 2018 ;2021(. ממצא 
 Fisher, Greitemeyer, Kastenmüller, Jonas, and )לדוגמה:  קודמים  זה מחזק מחקרים 
Frey 2006(, שמצאו בדתיות מקור לבריאות נפשית, ויתרה מכך – נמצא שלאחר אירועי טרור 

יש עלייה בתפיסה הרוחנית )Levav, Kohn, and Billig 2008(. המרכיב המגן של תפיסה 
דתית נחלש כאשר נמצאו פערים בין מידת המחויבות הדתית של האדם ובין מידת הדתיות 
שמאפיינת את היישוב. המחקר הנוכחי עסק בילדים שתפיסתם הדתית אינה מגובשת דייה 

אלא תלויה בתפיסת ההורים, ולפיכך היא לא נבחנה במחקר הנוכחי.
לתפיסות ההורים עשויה להיות השפעה ניכרת על תחושות הסיכון והמוגנות של הילדים 
)סגרון והדר 2018(, אולם הן לא נבחנו במחקר זה היות שהילדים היו במוקד המחקר. לדוגמה, 
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תפיסת ההורים את המגורים באזור המאופיין במתיחות ביטחונית יכולה להשפיע על תחושה 
של סיכון או מוגנות - בכוחה להקל על תחושות אלו או להחמיר אותן. התמודדות עם תחושת 
סיכון למשל, שעלולה להתעורר במהלך מגורים באזורי מתיחות, מושפעת מתפיסת התושבים 
את עצמם. ברגע שהקשיים והאסונות נתפסים כחלק מן המחיר האישי שהפרט נדרש לשלם 

.)Schiff 2005( עבור מטרה דתית נשגבה, קל יותר להתמודד עם מצבי חירום
מערכות יחסים נתפסו גורם מגן הן ביחס למבוגר משמעותי דוגמת הורים או גננת, בדומה 
בקולם של  לשמוע  היה  אפשר  השווים.  לקבוצת  ביחס  הן   ,)2019 )קרני  קודמים  לממצאים 
הילדים את הפנמת אופן התיווך של המבוגרים את המציאות עבורם. בעיקר ניתנה לילדים 

הזדמנות להשמיע את קולם ולבחון את גורמי הסיכון והמגן כפי שהם תופסים אותם.
בממצאי המחקר בלטו נושאים שהילדים דיברו עליהם, כמו גם נושאים שהילדים לא דיברו 
עליהם. ליבליך, תובל־משיח וזילבר )2010( טענו שניתוח תוכן במחקר איכותני מוכרח לכלול 
 .)language of the unsayable( להיאמר  יכול  שאינו  או  נאמר  מה שלא  על  גם  התבוננות 
בתמה  שנכללים  דיבורים  אליהם,  הקרובים  במעגלים  המגן  גורמי  על  רבות  דיברו  הילדים 
של אוטונומיה. ככל שהתרחקו למעגלים רחוקים גדלו גורמי הסיכון, ואלו נכללו בתמה של 
נושאים  אל  להתייחס  הילדים  של  הקושי  על  להצביע  עשוי  זה  ממצא  הקשר.  או  אקולוגיה 
.)Piaget and Inhalder 1969( מרוחקים או אבסטרקטיים בהשוואה לנושאים קרובים ומוכרים

מגבלות המחקר
 Stake( כמו בכל מחקר איכותני, גם מחקר זה אינו מתיימר להכליל אלא להציג מקרה ייחודי
באזורי  שגרה  הדתית־לאומית  החברה  כל  את  מלייצג  קטן  המחקר  משתתפי  מספר   .)1995

התנהגות  על  עצמו  החוקר  של  השפעה  קיימת  גם  האיכותני  במחקר  ביטחונית.  מתיחות 
הנחקרים, בהיותו אדם שקרוב אליהם ומטפח קשרים עימם )צבר־בן יהושע 2005(. לירון דושניק 
)2011(, תושבת בנימין לשעבר, טענה שהיכרות קרובה עם סביבת המשתתפים מוטבעת בתוך 
ההקשרים החברתיים־תרבותיים, ועל כן יש להיות מודעים למגבלות תהליך ניתוח הנתונים 
במחקר האיכותני. החוקרת של המחקר הנוכחי הייתה מודעת לכך, ולכן הסתייעה באנשי סגל 
ובעמיתי מחקר לכל אורך תהליך המחקר, ובייחוד בשלב הניתוח והדיווח, שיש בו ממד של 

פרשנות. ההתמודדות עם קשיים אלו בביצוע המחקר סייעה לגבש תובנות למחקרי המשך.

תרומת המחקר
המחקר פותח צוהר להבנת תפיסותיהם של ילדים את המושגים "סיכון" ו"מוגנות", בייחוד 
באזור של מתיחות ביטחונית. לממצאים יש השלכות פוטנציאליות למחקרי המשך, לפרקטיקה 
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חינוכית, לטיפול ולקביעת מדיניות. לדוגמה, מערכות יחסים נתפסו כמקור ייחודי לתחושת 
מוגנות, והן עשויות להיות תשתית לקידום תחושה זו בקרב ילדים ולצמצום תחושות סיכון, 

בפרט במגורים באזורי קונפליקט.
במהלך קיום הראיונות בלטו קצב שונה של השתתפות הילדים בשיחה, השתלטות של 
חלק מן הילדים על השיחה, פער בין מחשבות המבוגר למחשבות של הילד, וקושי בהבנת 
ההוראות של החוקרת ובביצוען. אתגרים אלו נידונו בקבוצת המחקר, וגובשו כמה תובנות 
שנמצאו יעילות בעריכת המחקר. הכלי של ציור וצילום נמצא נוח, מהנה, אותנטי ואמין. גם 

עצם קיום המחקר בגן, בסביבה מוכרת לילדים, ִאפשר להם להתבטא בנינוחות. 
המחקר אף חיזק את היישומיות של המתודולוגיה שהובילה לממצאים מקיפים, מסקרנים 
ישראלים מסוגלים לתפעל מצלמה בדומה למה שנמצא  ילדים צעירים  כי  נמצא  וחשובים. 
 .)Adegoke and Steyn 2017 :לדוגמה( Photovoiceבמחקרים קודמים שבהם השתמשו ב־
)לדוגמה:  ולספר עליה, כפי שהודגם בעבר  היו מסוגלים לצייר, לבחור תמונה  כן, הם  כמו 
את  ולבחון  שונים  עימות  באזורי  דומים  מחקרים  לבצע  מומלץ  זאת,  לאור   .)Moore 2014

הגרים  הילדים  של  קולם  את  להשמיע  חשוב  המתרס.  צידי  משני  ילדים  של  תפיסותיהם 
ביישובים חילוניים הנמצאים באזורי סיכון, וכן של ילדים פלסטינים, כדי לבחון את המשותף 
בין האוכלוסיות ואת הייחודיות של כל אוכלוסייה, ולהצליב את הממצאים עם ממצאי מחקרים 
שנעשו ביישובים שאינם באזורי עימות כדי לקבל תמונה כוללת. כמו כן, יש להרחיב את טווח 

הגילים ולבחון את הממצאים לאור תיאוריות התפתחותיות שונות. 
נבט",  מחקר  "חממת  של  המחקרים  כל  שיסתיימו  לאחר  תושלם  זו  רחבה  מבט  נקודת 
המבצעת מחקרים בנושא סיכון ומוגנות באוכלוסיות שונות בארץ. רק לאחר סיומם יתאפשר 
לדעת עד כמה ההקשר הגיאוגרפי יוצר מאפיינים ייחודיים של תפיסת סיכון ומוגנות. הילדים 
שאינם באזורי סיכון יהיו קבוצת הביקורת. לעת עתה פורסמו בכתבי עת מחקרים על ילדים 
 ,)Nadan et al. 2019  ;2021 )גמרא  החרדית  הקהילה  ועל   )2019 )קרני  אתיופיה  יוצאי 
בילדים  עסק  אחר  מחקר  ההורים.  ושל  החינוכי  הצוות  של  התפיסות  את  העריכו  ובשניהם 

בדואים מכפרים שאינם מוכרים )מרעי־סרואן 2020(, ומושאי המחקר בו היו הילדים.

המלצות לפרקטיקה חינוכית ולמדיניות 
דמות  להיות  פוטנציאל  יש  שלגננת  קודמים,  לממצאים  בדומה  מצביעים,  המחקר  ממצאי 
משמעותית בתור גורם מגן )Hamre and Pianta 2001(. לפיכך, מומלץ לגננת להיות אחראית 
לקידום תחושת המוגנות של הילדים, וליצור הזדמנויות לשיתוף הילד ברגשותיו ותחושותיו. 
כמו כן, ברוח גישת הסוציולוגיה של הילדות )Fournier and Bilash 2016(, יש לקדם שיתוף 
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של הילדים בעיצוב חיי היום־יום שלהם ובתהליכי קבלת החלטות הנוגעות לחייהם, מהרמה 
המקומית בגן ועד לקביעת מדיניות חינוכית. בנוסף, קובעי המדיניות במשרד החינוך העלו 
עובר  המקצועי  הצוות  ורכישתה.  מוגנות  בנושא  הגן  צוותי  של  ובהדרכה  בהכשרה  צורך 
השתלמויות רבות בנושא תפעול במצבי חירום וסיכון מההיבט הטכני, וחשוב לשלב בהן גם 

מודעות לצד הנפשי של תחושת סיכון ולצורך בהגברת תחושת מוגנות.

המלצות לטיפול 
ערך  בעל  כלי  ה־Photovoice הוא  שכלי  תחושה  החוקרת  אצל  התעוררה  המחקר  במהלך 
תרפויטי לילדים, שכן הצילום מעניק לילדים כלי ביטוי נוסף מלבד הציור, והוא יוצר בסיס 
לשיח )Rolbiecki 2013(. התוצר ִאפשר לילדים להשליך את תפיסתם על אודות גורמי הסיכון 

ולשתף בכך את החוקרת.

סוף דבר

המחקר ִאפשר לי להעמיק במושג התרבות בעולם בכלל ובקרב ילדים בפרט. מושג זה אינו 
קשור רק להיבטים חיצוניים, כגון מאכלים מיוחדים, אלא הוא מבטא עומק פסיכולוגי ונדבך 
נפשי העומד בתשתית הקיום. תובנה זו הובילה אותי לחידוד הזהות האישית שלי ולבחינת 
עומק תרבותי  יקבלו  לי שילדיי  לילדים מעורבים. חשוב  אם  בתור  מערך ההשתייכות שלי 

ממזרח וממערב. 
ההקשבה לקולות שאינם נשמעים ואינם נראים התפתחה אצלי בעקבות המחקר. ההבנה 
שכל קול חייב להישמע גם כאשר לא נוח לשמוע אותו, הובילה אותי לשתף פעולה עם מגוון 

אנשים מכל רחבי הקשת הישראלית.
הייתה לי הזכות לתת לילדים להשמיע את קולם – קול שעד לפני שנים מעטות היה מודר, 
ילדי  קולם של  לי להשמיע את  היה חשוב  בעולם המחקר.  לו  הראוי  קיבל את מקומו  ולא 
מטה בנימין. באופן אישי, זה היה המקום המוגן הראשון שהגעתי אליו בתיכון, לאחר חוויות 
של סיכון ופגיעות בשנים שקדמו להן. מקום זה סלל לי את הדרך אל תחושת המוגנות שאני 

חווה היום.
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