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בית ומשפחה. 2  

 

 מבוא

תופסות חלק מרכזי בחייהם של בני נוער  המשפחה-ההורים ועם בנימערכות היחסים עם 

למערכות יחסים אלו חשיבות ברווחתם הנפשית של מתבגרים וכגורם מגן ומשפיעות על תחומים רבים. 

 ותקשורת טובה עם הוריםהורית , מעורבות פיקוח הורי ,מפני התנהגויות סיכון לבריאות. תמיכה הורית

עישון, שימוש בסמים ושתיית  :כגוןההתפתחות של התנהגויות סיכון  מפניכגורמים מגנים  נמצאו

 ,.Barnes, Reifman, Farrell, & Dintcheff, 2000; Dick et al., 2007; Lifrak et alאלכוהול )

1997 .Leventhal & Brooks-Gunn, 2000; Otten et al., 2007; Simons-Morton et al., 

. בהקשר של בריאות נפשית, נמצא קשר שלילי בין תמיכה הורית לבין התנהגויות מופנמות כמו (2004

 & Dumont & Provost, 1999; Laible, Carlo, & Raffaelli, 2000; Vazsonyiחרדה ודיכאון )

Belliston, 2006 לצד זאת, נמצא קשר חיובי בין השגחה ופיקוח הוריים לבין ערך עצמי גבוה, סיפוק .)

 (.  Milevsky et al., 2007רב יותר בחיים ורמות נמוכות של דיכאון )

ם בהתפתחות של מיומנויות חברתיות ומערכות יחסים לקשר שבין הנער וההורה ישנה חשיבות ג 

(. מחקרים מצביעים על Engels, Dekovic, & Meeus, 2002; Ladd & Pettit, 2002עם חברים )

 ,.Brown et alקשר חיובי בין פיקוח הורי לבין הימנעות ממעורבות בהתנהגויות סיכון עם חברים )

 (. Mounts & Steinberg, 1995( ונטייה לעמוד בפני לחץ חברתי )1993

( מציע, שבין הגורמים שמאפשרים הסתגלות טובה Resilienceמחקר בתחום של חוסן )ה 

ונוכחות של מבוגר אכפתי כונות משפחתיות כגון חום, אחדות במצבי מצוקה, סיכון וקושי, מצויות ת

(Garmezy, 1991מחקרים על ילדים במצבים של מלחמה וקונפליקט, בדומה לבני .)  ,נוער ישראלים

 ;Harel-Fisch et al., 2010; Barber, 1999מדגישים את החשיבות של תמיכה הורית כגורם מגן )

Joshi et al., 2006( אל איסה .)Al-Eissa, 1995 מציע שאיכות חייהם וחוסנם של ילדים, המצויים )

ילדיהם, ובמצב הבריאות תחת מצב של קונפליקט צבאי, תלויים ביכולת של הוריהם להכיל את הלחץ של 

 הנפשית והפיזית של ההורים. 

אקונומי מורכב ממדדים שונים כמו רמת הכנסה והשכלה ומשמש כמנבא חשוב -מעמד סוציו

מדדים מסורתיים אלו אינם  ,אולם .(Boyce & Dallago, 2004בכל הגילאים ) פיסית ונפשית לבריאות

 -פותח מדד ה HBSC-במסגרת מחקר הנוער. לכן, מבטאים היבטים אשר נוגעים באופן ייחודי לבני 

FAS (Family Affluence Scale הכולל ארבע שאלות ,) לבני נוער, כמו מספר הנוגעות במיוחד

חדר לבד והאם המשפחה יצאה לחופשה בשנה אחרונה  לנער/המחשבים ורכבים בבית, האם יש 

((Currie, Molcho, Boyce, Holstein, & Torsheim, 2008. 
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 מדדי בית ומשפחה

 מדדי תמיכה חברתית מההורים:

קשה  -3קל מאוד;  -1. עד כמה קל לתלמידים לשוחח עם אביהם על נושאים שמאוד מטרידים אותם )1

 אין לי או אני לא פוגש אותו(.  -2מאוד 

קשה  -3קל מאוד;  -1. עד כמה קל לתלמידים לשוחח עם אמם על נושאים שמאוד מטרידים אותם )1

 אין לי או אני לא פוגש אותה(.  -2 מאוד

 

 מדדי מעורבות ההורים בחיי היומיום:

 תחומיםעל באמת יודעים את תשובות התלמידים לשאלות הנוגעות למידה בה הוריהם . מדד זה כולל 1

 אין לי או אינני פוגש אנשים כאלה(: -3לא יודעים כלום;  -2יודעים הרבה;  -1)שונים בחייהם 

 מי הם חבריהם.  .א

 איך הם מבזבזים את כספם.  .ב

 היכן הם מסתובבים אחרי שעות בית הספר. .ג

 לאן הם הולכים בלילה.  .ד

 מה הם עושים בזמנם הפנוי.   .ה

 כמה זמן הם גולשים באינטרנט. .ו

 באילו אתרים הם גולשים באינטרנט. .ז

 מי נוהג ברכב כאשר הם יוצאים לבלות. .ח

 האם הם שותים אלכוהול כאשר יוצאים לבלות. .ט

 ענישה. . סגנון 1

 

  בהחלט לא מסכים(: -2מסכים בהחלט;  -1מדדי מעורבות ההורים בחיי בית הספר )

 . עד כמה תלמידים מסכימים שהוריהם מוכנים לעזור להם כאשר יש בעיות בבית הספר. 1

 . עד כמה תלמידים מסכימים שהוריהם מוכנים לבוא לבית הספר ולשוחח עם המורים.1

 ם שהוריהם מעודדים אותם להצליח בבית הספר.. עד כמה תלמידים מסכימי2

 . עד כמה תלמידים מסכימים שהוריהם מתעניינים במה שקורה להם בבית הספר.3

 . עד כמה תלמידים מסכימים שהוריהם מוכנים לעזור להם בשיעורי הבית.2

 

  אף פעם(: -2כל יום;  -1מדדי פעילות משפחתית משותפת )

 יחד עם המשפחה. ל צפייה בטלוויזיה או בווידיאו ע. עד כמה התלמידים מדווחים 1

 . עד כמה התלמידים מדווחים כי הם משחקים יחד בתוך הבית עם המשפחה. 1

 יחד עם המשפחה. ים מדווחים כי הם אוכלים ארוחות . עד כמה התלמיד2

 יחד עם המשפחה. ם מדווחים כי הם הולכים לצעידות . עד כמה התלמידי3
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 יחד עם המשפחה. ם מדווחים כי הם הולכים למקומות . עד כמה התלמידי2

 יחד עם המשפחה. ם כי הם מבקרים חברים או קרובים . עד כמה התלמידים מדווחי2

 יחד עם המשפחה. ידים מדווחים כי הם עושים ספורט . עד כמה התלמ7

 חה.יחד עם המשפושבים ומדברים על כל מיני דברים . עד כמה התלמידים מדווחים כי הם י5

 

 מדדים בנוגע למצב החברתי כלכלי של המשפחה: 

-פותח על ידי צוות החוקרים הבינלאומי של תכנית ה FAS  (Family Affluence Scale)-מדד ה

HBSC   ותוקף במספר רב של מדינות, בכללן ישראל. הוא מהווה מעין מדד 'אובייקטיבי' הניתן להשוואה

יסה הסובייקטיבית על הרמה הסוציואקונומית של המשפחה, הינו בין אוכלוסיות שונות. לעומתו, מדד התפ

 ומושפע מקבוצות ההשוואה של הנבדק.  תחושת הנבדק מדד הבודק את

בכלל  -2טוב מאוד;  -1מדד של תפיסה סובייקטיבית: "מהו, לדעתך, המצב הכלכלי של משפחתך?" ). 1

 לא טוב(. 

  השאלות הבאות: 3-מורכב מה (FASאקונומית של המשפחה )-. מדד רמה סוציו1

 שתיים או יותר(. -1אין לנו מכונית;  -4מספר מכוניות בבית ) .א

 (.4-לא; 1-האם הם ישנים בחדר לבד )כן .ב

אף  -4החודשים האחרונים הם נסעו לחופשה של יותר מיום אחד עם משפחתם ) 11האם במהלך  .ג

 יותר מפעמיים(. -2פעם; 

 יותר משניים(. -2אין לנו מחשב;  -4מספר המחשבים בבית ) .ד

תקבלו יעבור כל תלמיד חושב על ידי סכימת תשובותיו עבור ארבעת הפריטים הנ"ל, כך ש  FAS-ציון ה

 . (Boyce et. Al, 2006) (2-2( וגבוה )ציון בין 2-2(, בינוני )ציון בין 4-1שלוש רמות: נמוך )ציון בין 

יש צעירים שהולכים לבית הספר או לישון הולכים לישון כשהם רעבים: " . מדד הבודק האם התלמידים2

  אף פעם לא(. -3תמיד; -1כשהם רעבים משום שאין מספיק אוכל בבית. עד כמה זה קורה לך?" )

 

 ממצאים עיקריים

 

 תמיכה חברתית מההורים

אמא( על נושאים לאבא ולבנפרד התלמידים נשאלו עד כמה קל להם לדבר עם הוריהם )

בנות( דיווחו שקל  72%-בנים וכ 53%-מהתלמידים )כ 54% ן לראות כינית 1שמטרידים אותם. בלוח 

הערבי. יחד עם זאת, לבין בנים במגזר  בנים במגזר היהודיבין  להבדלא נמצא לדבר עם אביהם. להם 

היהודי במגזר בנות מיותר ( בכל שכבה דיווחו שקל להן לשוחח עם אביהן 54%-הערבי )כבמגזר בנות 

התלמידים באחוז ן השנים מלמדת שבקרב בנים משני המגזרים, ישנה עלייה השוואה בי (.72%-)כ

בנות ביכולת לשוחח עם היש ירידה בקרב הבנים וכמו כן,  המדווחים שקל להם לשוחח עם אביהם.

 כל שעולה הגיל.כאביהם 
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בנות( דיווחו שקל להם  24%-בנים וכ 21%-)כמהתלמידים  21%-ניתן לראות שכ 1בלוח 

 23%-מם. עם הגיל ישנה ירידה במספר התלמידים שמדווחים שקל להם לשוחח עם אמם )כלשוחח עם א

מגזר. השוואה בין השנים מלמדת שאין  לפיבכיתה י'(. לא קיימים הבדלים  52%-כלעומת בכיתה ו' 

, אולם 1411לבין  1442הבדל משמעותי במספר התלמידים המדווחים שקל להם לשוחח עם אמם בין 

 .1225-1443לעומת השנים גידול  קיים

 

שקל להם לשוחח עם אביהם על עניינים שמאוד מטרידים אותם, לפי מגזר, : אחוז התלמידים 1לוח 

 מגדר וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

89.582.786.190.285.187.789.783.486.6ו'

83.471.977.784.181.682.983.674.579.1ח'

79.970.175.072.972.872.978.070.974.5י'

84.374.979.682.479.881.183.876.380.0סה"כ 

1,7331,9483,6817017341,4352,4342,6825,116סה"כ משיבים

כל המדגםמגזר ערבי
כיתה

מגזר יהודי

 

 ±. 1הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

מטרידים אותם, לפי שקל להם לשוחח עם אביהם על עניינים שמאוד : אחוז התלמידים 1.1רשים ת

 כיתה ושנת סקר
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שקל להם לשוחח עם אביהם על עניינים שמאוד מטרידים אותם, לפי : אחוז התלמידים 1.2רשים ת

 מגדר ושנת סקר

 

 

: אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם אביהם על עניינים שמאוד מטרידים אותם, לפי 1.3תרשים 

 מגזר, מגדר ושנת סקר

 

 

ידים אותם, לפי מגזר, תלמידים שקל להם לשוחח עם אמם על עניינים שמאוד מטר: אחוז ה2לוח 

 מגדר וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

95.495.595.592.590.591.594.694.294.4ו'

91.688.790.291.495.093.291.590.491.0ח'

85.684.985.387.890.088.986.286.286.2י'

90.989.790.390.691.891.290.890.390.5סה"כ 

1,7512,0043,7556937301,4232,4442,7345,178סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 4.5הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 
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: אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם אמם על עניינים שמאוד מטרידים אותם, לפי 2.1תרשים 

 כיתה ושנת סקר

 

 

: אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם אמם על עניינים שמאוד מטרידים אותם, לפי 2.2ים תרש

 מגדר ושנת סקר

 

 

: אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם אמם על עניינים שמאוד מטרידים אותם, לפי 2.3תרשים 

 מגזר, מגדר ושנת סקר
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 השוואה בינלאומית 

ל לבין התלמידים משאר המדינות השותפות בין התלמידים מישראהשוואה מציג  1.3תרשים 

על נושאים  ,קלות השיחה עם אחד מהוריהם לפחותבמחקר. ההשוואה מבוססת על מדד משולב של 

 23%-במדד זה, עם כ הראשוןשמאוד מטרידים אותם. ניתן לראות כי ישראל מדורגת במקום 

 אים שמטרידים אותם. תלמידים המדווחים שקל להם לדבר עם אחד מהוריהם לפחות, על נושמה

 

שקל להם )קל+קל מאוד( לשוחח לפחות עם  15-ו 13, 11: אחוז התלמידים בגילאי 2.4תרשים 

 הורה אחד )אבא או אמא( על עניינים שמאוד מטרידים אותם, לפי מדינה 
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 מעורבות ההורים בחיי היומיום

בחייהם. כפי שניתן לראות תחומים  על מספרהתלמידים נשאלו עד כמה ההורים שלהם יודעים 

של תלמידים מדווחים שהוריהם "באמת יודעים" מה הם עושים  54%-לבין כ 22%-, בין כ2בלוח 

 הם(, איפה 77%-בתחומים שונים. יותר תלמידים דיווחו שהוריהם באמת יודעים מי הם חבריהם )כ

קטן יותר מהתלמידים (. חלק 54%-בלילה )כ יםהולכ הם( ולאן 75%-הספר )כ-לאחר בית יםמסתובב

אם הם שותים אלכוהול כאשר הם הו( 22%-דיווחו שהוריהם יודעים מה הם עושים בזמנם הפנוי )כ

( על כך 22%( מבנים )77%-(. ניתן לראות שבאופן עקבי, בנות דיווחו יותר )כ71%-יוצאים לבלות )כ

 שהוריהן באמת יודעים מה הן עושות בחיי היומיום בתחומים שונים. 

 

, לפי מגזר, על תחומים שונים בחייהם: אחוז התלמידים שדיווחו שהוריהם באמת יודעים 3ח לו

 מגדר ופעילות
 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

74.183.278.770.976.073.573.281.377.3מי הם חבריך

72.279.175.764.072.268.170.077.273.6איך אתה מבזבז את כספך

איפה אתה מסתובב אחרי 

בית ספר
74.584.979.769.482.075.773.284.278.7

73.486.379.970.087.278.672.586.579.5לאן אתה הולך בלילה

63.870.367.158.365.561.962.469.165.8מה אתה עושה בזמנך הפנוי

כמה זמן ביום אתה גולש 

באינטרנט
70.774.275.663.573.271.168.973.974.4

באיזה אתרים גולש 

באינטרנט
48.767.775.555.967.071.850.667.574.6

מי נוהג ברכב כאשר אתה 

יוצא לבלות עם חברים
66.576.374.561.681.570.864.977.873.6

האם אתה שותה אלכוהול 

כאשר אתה יוצא לבלות
57.673.173.258.973.768.957.973.272.1

66.877.275.563.675.471.266.076.774.4סה"כ כמה ההורים יודעים

נושא
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי
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, לפי כיתה, : אחוז התלמידים שדיווחו שהוריהם באמת יודעים על תחומים שונים בחייהם3.1לוח 

 מגזר יהודי –מגדר ופעילות 
 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

83.488.185.872.381.977.165.579.272.4מי הם חבריך

80.685.583.170.775.673.264.574.669.6איך אתה מבזבז את כספך

איפה אתה מסתובב אחרי בית 

הספר
78.585.381.972.182.577.368.182.375.2

83.493.388.474.787.180.962.279.170.7לאן אתה הולך בלילה

73.374.674.061.269.265.255.966.761.3מה אתה עושה בזמנך הפנוי

כמה זמן ביום אתה גולש 

באינטרנט
76.176.876.569.073.371.266.472.169.3

באיזה אתרים אתה גולש 

באינטרנט
65.779.372.543.961.552.734.561.047.8

מי נוהג ברכב כאשר אתה 

יוצא לבלות עם חברים
76.286.981.668.577.172.850.762.056.4

האם אתה שותה אלכוהול 

כאשר אתה יוצא לבלות
81.790.686.261.778.169.941.761.051.4

77.784.581.166.076.371.156.670.963.8סה"כ כמה ההורים יודעים

נושא
כיתות י'כיתות ח'כיתות ו'

 

לפי כיתה, : אחוז התלמידים שדיווחו שהוריהם באמת יודעים על תחומים שונים בחייהם, 3.2לוח 

 מגזר ערבי –מגדר ופעילות 
 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

71.769.370.577.484.180.863.475.369.4מי הם חבריך

61.970.766.363.576.570.064.269.366.8איך אתה מבזבז את כספך

איפה אתה מסתובב אחרי בית 

הספר
68.878.573.772.484.478.467.083.375.2

69.884.877.373.288.881.067.088.077.5לאן אתה הולך בלילה

61.065.163.159.268.163.754.363.158.7מה אתה עושה בזמנך הפנוי

כמה זמן ביום אתה גולש 

באינטרנט
63.669.466.567.777.172.459.373.166.2

באיזה אתרים אתה גולש 

באינטרנט
63.170.366.756.770.263.547.460.153.8

מי נוהג ברכב כאשר אתה 

יוצא לבלות עם חברים
70.676.973.860.085.372.753.182.767.9

האם אתה שותה אלכוהול 

כאשר אתה יוצא לבלות
59.067.463.257.181.269.260.073.266.6

65.572.569.065.279.572.459.574.266.9סה"כ כמה ההורים יודעים

נושא
כיתות י'כיתות ח'כיתות ו'
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 סגנון ענישה

התלמידים נשאלו מה הוריהם עושים בדרך כלל כאשר הם עושים משהו שלדעתם לא בסדר. 

תלמידים מן המגזר הערבי דיווחו מה 25%תלמידים מן המגזר היהודי ומה 35%-כשניתן לראות  3בלוח 

של תלמידים מן המגזר היהודי  32%-מענישים, לעומת כאז כי הוריהם מסבירים להם מה עשו לא בסדר ו

אך ללא ענישה. מה עשו לא בסדר תלמידים מן המגזר הערבי שדיווחו כי הוריהם מסבירים מה 12%-וכ

 מן המגזר הערבי דיווחו שהוריהם מכים אותם. 3%-מן המגזר היהודי וכ תלמידיםמה 1%-כ

 

 ענישה של ההורים, לפי מגזר, מגדר וסגנון ענישהסגנון : אחוז התלמידים שדיווחו על 4לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

1.30.60.95.22.63.92.41.11.7הם מכים אותי

הם מענישים אותי מיד בלי 

להסביר מדוע
3.62.73.16.33.75.04.33.03.6

הם אומרים לי שהתנהגתי לא 

כשורה אבל לא מענישים אותי
42.748.045.424.832.528.637.843.840.8

הם מסבירים לי מה עשיתי לא 

בסדר ולמה אני נענש
49.646.848.258.157.958.051.949.850.9

הם לא מענישים אותי לא 

אכפת להם
2.81.92.45.63.34.53.62.32.9

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 

 מעורבות ההורים בחיי בית הספר

בית הספר על ידי חמש שאלות: התלמידים נשאלו על המידה שבה ההורים מעורבים בחייהם ב

; האם הם מוכנים לבוא לבית הספר ולשוחח ?האם ההורים מוכנים לעזור להם כאשר יש בעיות בבית ספר

; האם הם מתעניינים במה שקורה להם בבית ?הם מעודדים אותם להצליח בבית הספר; האם ?עם המורים

 . ?מוכנים לעזור להם בשיעורי הבית; האם ההורים ?הספר

מהתלמידים דיווחו שהוריהם  27%-לבין כ 55%-בין כניתן לראות ש, שאלותהור כל עב

מביעים נכונות לעזור או להיות מעורבים בבית ספר. אחוזים גבוהים אלו נכונים עבור בנים ובנות, בשני 

 המגזרים ובכל שכבה. 

ינם עקביים ה ,במדדים השונים ההורית המעורבות אחוזיניתן לראות שבלוח המסכם לפי שנים 

, הגידול הבולט היה 1442-1411בין השנים  יו נמוכים יותר.בה ה, 1225שנת לפרט  ,לאורך השנים

 שיעורי בית. הכנת לעזור בבשיעור הדיווח על מוכנותם של ההורים 
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2111 בית הספרהורים בחיי מעורבות ה של מדדים :1ם לוח מסכ  

מוכנים לעזור כשיש 

בעיות בביה"ס
94.193.594.893.594.4

מוכנים לבוא לבית ספר
90.388.791.890.990.1

מעודדים להצליח 

בביה"ס
95.493.89792.696.5

מתעניינים במה שקורה 

93.992.395.590.895בביה"ס

מוכנים לעזור בשיעורי 

87.885.989.687.387.9בית

סה"כ מגזר 

יהודי
סה"כ בנותסה"כ בניםסה"כהמדד

סה"כ מגזר 

ערבי

 

 

 דים של מעורבות ההורים בחיי בית הספר לפי שנים: מד2 לוח מסכם

20112006200420021998המדד

מוכנים לעזור כשיש 

בעיות בביה"ס
94.194.194.794.279.1

מוכנים לשוחח עם 

המורים
90.389.988.99171

מעודדים להצליח 

בביה"ס
95.495.695.295.386.8

מתעניינים במה קורה 

בביה"ס
93.993.7---

מוכנים לעזור 

בשיעורי בית
87.883.5---

 

 

: אחוז התלמידים שהוריהם מוכנים לעזור להם כאשר יש בעיות בבית הספר, לפי מגזר, מגדר 5לוח 

 וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

94.496.695.592.488.890.693.994.494.2ו'

93.095.894.492.596.194.392.995.994.4ח'

93.892.793.393.797.495.693.794.093.9י'

93.795.094.492.994.193.593.594.894.1סה"כ 

8671,0111,8783473757221,2141,3862,600סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר יהודי מגזר ערבי

 

 ±.  %4.2הינו  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 
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תלמידים שהוריהם מוכנים לעזור להם כאשר יש בעיות בבית הספר, לפי כיתה : אחוז ה5.1תרשים 

 ושנת סקר 

 

 

: אחוז התלמידים שהוריהם מוכנים לעזור להם כאשר יש בעיות בבית הספר, לפי מגדר 5.2תרשים 

 ושנת סקר

 

 

גזר, : אחוז התלמידים שהוריהם מוכנים לעזור להם כאשר יש בעיות בבית הספר, לפי מ5.3תרשים 

 מגדר ושנת סקר
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: אחוז התלמידים שהוריהם מוכנים לבוא לבית הספר ולשוחח עם המורים, לפי מגזר, מגדר 6לוח 

 וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

88.190.089.189.491.690.588.490.589.5ו'

87.092.289.690.091.690.887.892.089.9ח'

90.792.491.688.394.791.590.093.091.5י'

88.691.590.189.292.690.988.791.890.3סה"כ 

8671,0111,8783463757211,2131,3862,599סה"כ משיבים

כל המדגםמגזר ערבי
כיתה

מגזר יהודי

 

 ±. 1.1הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

, לפי כיתה : אחוז התלמידים שהוריהם מוכנים לבוא לבית הספר ולשוחח עם המורים6.1תרשים 

 ושנת סקר

 

 

: אחוז התלמידים שהוריהם מוכנים לבוא לבית הספר ולשוחח עם המורים, לפי מגדר 6.2תרשים 

 ושנת סקר
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: אחוז התלמידים שהוריהם מוכנים לבוא לבית הספר ולשוחח עם המורים, לפי מגזר, 6.3תרשים 

 מגדר ושנת סקר

 

 

 ותם להצליח בבית הספר, לפי מגזר, מגדר וכיתה: אחוז התלמידים שהוריהם מעודדים א7לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

97.197.297.289.494.491.995.096.495.7ו'

93.097.495.290.896.893.892.497.294.8ח'

96.997.197.086.298.292.293.997.495.7י'

95.797.296.588.896.592.693.897.095.4סה"כ 

8671,0111,8783463757211,2131,3862,599סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 4.5הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

: אחוז התלמידים שהוריהם מעודדים אותם להצליח בבית הספר, לפי כיתה ושנת סקר7.1תרשים   
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בית הספר, לפי מגדר ושנת סקר: אחוז התלמידים שהוריהם מעודדים אותם להצליח ב7.2תרשים   

 

 

: אחוז התלמידים שהוריהם מעודדים אותם להצליח בבית הספר, לפי מגזר, מגדר ושנת 7.3תרשים 

 סקר

 

 

: אחוז התלמידים שהוריהם מתעניינים במה שקורה להם בבית הספר, לפי מגזר, מגדר וכיתה8לוח   

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

93.996.995.488.688.888.792.594.693.6ו'

94.094.894.485.896.191.091.995.293.6ח'

94.196.495.388.397.492.992.596.694.6י'

94.096.095.087.694.190.892.395.593.9סה"כ 

8671,0091,8763463757211,2131,3842,597סה"כ משיבים

כל המדגםמגזר ערבי
כיתה

מגזר יהודי

 

 ±. 4.2הינו %  22%ון של *רווח בר סמך ברמת ביטח
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: אחוז התלמידים שהוריהם מתעניינים במה שקורה להם בבית הספר, לפי כיתה ושנת 8.1תרשים 

 סקר

 

 

: אחוז התלמידים שהוריהם מתעניינים במה שקורה להם בבית הספר, לפי מגדר ושנת 8.2תרשים 

 סקר

 

 

להם בבית הספר, לפי מגזר, מגדר  : אחוז התלמידים שהוריהם מתעניינים במה שקורה8.3תרשים 

 ושנת סקר
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 : אחוז התלמידים שהוריהם מוכנים לעזור להם בשיעורי הבית, לפי מגזר, מגדר וכיתה9לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

89.493.791.688.690.789.789.292.991.1ו'

86.088.387.282.589.686.185.188.786.9ח'

84.485.885.180.991.286.183.487.285.3י'

86.689.387.984.090.587.385.989.687.8סה"כ 

8671,0101,8773463757211,2131,3852,598סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.1הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

בית, לפי כיתה ושנת סקר: אחוז התלמידים שהוריהם מוכנים לעזור להם בשיעורי ה9.1תרשים   

 

 

: אחוז התלמידים שהוריהם מוכנים לעזור להם בשיעורי הבית, לפי מגדר ושנת סקר9.2תרשים   
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: אחוז התלמידים שהוריהם מוכנים לעזור להם בשיעורי הבית, לפי מגזר, מגדר ושנת 9.3תרשים 

 סקר

 

 

 

 פעילות משפחתית משותפת

ת הפעילויות המשותפות שהם עושים יחד עם שאר בני התלמידים נשאלו על כמות ותדירו

משחקים  ;משפחתם המצומצמת. בחלק זה נכללו שמונה שאלות: צפייה משותפת בטלוויזיה או בוידאו

 ;מבקרים קרובים או חברים יחד ;הולכים יחד למקומות שונים ;עושים הליכות יחד ;אוכלים יחד ;יחד

 חד עם השני. ויושבים ומדברים א ;עוסקים בספורט יחד

 היקף הפעילות משתנה לפי סוג הפעילותניתן לראות ש , וכן בלוחות שאחריו,בלוח המסכם

צפייה (, 54%-נראה שהפעילויות השכיחות ביותר הן אכילת ארוחות יחד )כ. המשפחתית המשותפת

למקומות ( והליכה 22%-ישיבה ודיבור על נושאים שונים יחד )כ(, 22%-בטלוויזיה או בווידאו יחד )כ

(. היקף 12% -12%-באחוזים הנמוכים ביותר )כ וצעידות ועיסוק בספורט דווח (.21%-יחד )כשונים 

, אולם בין בנים ובנותבמרבית המדדים אין הבדל עקבי . עם הגילמשותפת יורד משפחתית ההפעילות ה

כל מיני דברים בשאלה עד כמה בני המשפחה יושבים ומדברים ביחד על  קיים פער בולט לטובת הבנות

משותפת הינה פעילות משפחתית בנוסף, ניתן לראות שבקרב הבנות(.  27%-בקרב הבנים ו 25%)

שני המגזרים מתבטא הפער הגדול ביותר בין פעילות שנפוצה יותר בקרב תלמידים מהמגזר הערבי. 

יהודי מהתלמידים בקרב המגזר ה 13%-כהמשפחה )עשיית צעידות ביחד עם שאר בני  בפעילות של

 .(במגזר הערבי 22% -כ לעומת
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2111 מדדים של פעילות משפחתית משותפת :3 לוח מסכם  

צופים בטלוויזיה או 

בווידאו ביחד
69.169.868.487.262.4

44.444.444.469.135.3משחקים בתוך הבית

79.979.480.491.475.6אוכלים ארוחות ביחד

25.32525.554.914.4הולכים לצעידות ביחד

5148.253.768.944.3הולכים למקומות ביחד

מבקרים חברים או 

קרובים
40.337.443.359.633.2

25.528.322.744.218.6עושים ספורט ביחד
יושבים ומדברים על 

62.758.267.27558.2כל מיני דברים

סה"כ בנותסה"כ בניםסה"כהמדד
סה"כ מגזר 

ערבי

סה"כ מגזר 

יהודי

 

 

יחד עם המשפחה, על פי מגזר, מגדר שצופים בטלוויזיה או בווידיאו : אחוז התלמידים 11לוח 

 וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

63.967.265.686.485.085.769.972.271.1ו'

68.857.863.390.088.389.274.465.970.2ח'

58.658.058.381.292.186.765.167.166.1י'

63.861.062.485.988.587.269.868.469.1סה"כ 

8661,0121,8783483757231,2141,3872,601סה"כ משיבים

כל המדגם
כיתה

מגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.5הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

 יחד עם המשפחה על פי מגזר, מגדר וכיתהבתוך הבית משחקים ש: אחוז התלמידים 11לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

46.746.346.574.277.675.954.155.054.6ו'

32.734.333.567.564.365.941.842.342.1ח'

29.122.425.858.572.665.637.435.836.6י'

36.234.335.366.771.569.144.444.444.4סה"כ 

8631,0111,8743463747201,2091,3852,594סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.2הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

 יחד עם המשפחה על פי מגזר, מגדר וכיתה שאוכלים ארוחות : אחוז התלמידים 12לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

84.887.386.187.193.590.385.589.087.3ו'

74.473.874.190.895.593.278.779.579.1ח'

67.965.666.889.592.190.874.172.673.4י'

75.775.675.689.193.791.479.480.479.9סה"כ 

8651,0121,8773473757221,2121,3872,599סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±.  %1.2הינו  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 
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 יחד עם המשפחה. על פי מגזר, מגדר וכיתהשהולכים לצעידות : אחוז התלמידים 13לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

23.320.521.962.968.265.633.933.733.8ו'

11.19.610.452.556.554.521.922.122.0ח'

11.010.710.940.049.144.619.320.820.1י'

15.113.614.451.857.954.925.025.525.3סה"כ 

8631,0081,8713473737201,2101,3812,591סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.2הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

המשפחה. על פי מגזר, מגדר וכיתהיחד עם שהולכים למקומות : אחוז התלמידים 14לוח   

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

47.655.651.672.068.270.154.159.156.6ו'

41.244.342.866.772.769.747.951.949.9ח'

33.943.238.664.669.066.842.750.146.4י'

40.947.744.367.870.068.948.253.751.0סה"כ 

8661,0081,8743483747221,2141,3822,596סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±.  %1.2הינו  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

 יחד עם המשפחה על פי מגזר, מגדר וכיתהשמבקרים חברים או קרובים : אחוז התלמידים 15לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

41.146.643.958.365.461.945.751.848.8ו'

28.131.729.957.566.261.935.840.938.4ח'

23.428.325.948.961.455.230.637.233.9י'

30.935.533.254.964.359.637.443.340.3סה"כ 

8661,0111,8773463757211,2121,3862,598סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.2הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

 יחד עם המשפחה על פי מגזר, מגדר וכיתהשעושים ספורט : אחוז התלמידים 16לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

29.624.327.058.346.752.537.330.533.9ו'

19.112.816.047.540.944.226.520.323.4ח'

14.511.413.037.933.635.821.217.319.3י'

21.116.218.647.940.444.228.322.725.5סה"כ 

8661,0111,8773473747211,2131,3852,598סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.7הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 
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יחד עם המשפחה על פי מגזר, מגדר ושבים ומדברים על כל מיני דברים יש: אחוז התלמידים 17לוח 

 וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

58.567.863.268.972.970.961.369.265.3ו'

53.057.955.574.284.479.358.665.061.8ח'

48.863.055.969.579.874.754.767.561.1י'

53.462.958.270.979.075.058.267.262.7סה"כ 

8651,0121,8773473757221,2121,3872,599סה"כ משיבים

כל המדגם
כיתה

מגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.5הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

   כלכלי של המשפחה -המצב החברתי 

( הערכה סובייקטיבית של 1כלכלי של המשפחה נבדק על ידי  שלושה מדדים: -המצב החברתי

 FAS (Family Affluence( מדד ה1המצב הכלכלי של המשפחה )מ"בכלל לא טוב" ועד "טוב מאוד(; 

Scaleמהתלמידים מגדירים  74%-בלוח המסכם ניתן לראות שכ ( האם התלמיד הולך לישון רעב.2 -(; ו

( 21%-את מצבה הכלכלי של משפחתם כטוב )תפיסה סובייקטיבית(, ושאחוז דומה של תלמידים )כ

 .FAS-מדווחים על רווחה כלכלית לפי מדד ה

 

 2111: מדדים של מצב כלכלי 4לוח מסכם 

 סה"כ בנות  סה"כ בנים  סה"כ המדד
סה"כ מגזר 

 ערבי 

סה"כ מגזר 

 יהודי 

המצב הכלכלי של 

משפחתם טוב )תפיסה 

 סובייקטיבית(

69.8 71.3 25.1 71.7 25.2 

דיווח על רווחה 

 FASכלכלית לפי
62.1 22.2 24.1 34.1 74.1 

 5.2 17.2 2.2 15.3 14.1 הולכים לישון רעבים

 

  של המצב הכלכלי של המשפחה . הערכה סובייקטיבית 1

ניתן לראות  15לדעתך המצב הכלכלי של משפחתך?". בלוח  התלמידים נתבקשו לדווח "מהו

ישנה ירידה בתפיסה הסובייקטיבית של מצב כלכלי מידים דיווחו על מצב כלכלי טוב. מהתל 74%-שכ

ור הדיווח על מדד זה קיימת עקביות בשיע 1441-1442לאורך השנים . טוב ככל שעולים בשכבת הגיל

 .עלייה הנצפית 1411(, אולם בשנת 27%-)כ
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המצב הכלכלי של משפחתם טוב )תפיסה סובייקטיבית(, לפי לדעתם : אחוז התלמידים ש18לוח 

 מגזר, מגדר וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

75.975.275.686.969.878.478.973.776.3ו'

67.365.766.575.376.275.869.468.669.0ח'

65.262.864.068.359.664.066.061.964.0י'

69.567.968.776.868.572.771.468.169.8סה"כ 

1,7922,0273,8197107511,4612,5022,7785,280סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.1הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

המצב הכלכלי של משפחתם טוב )תפיסה סובייקטיבית(, לדעתם ש : אחוז התלמידים18.1תרשים 

 לפי כיתה ושנת סקר

 

 

המצב הכלכלי של משפחתם טוב )תפיסה סובייקטיבית(, לדעתם : אחוז התלמידים ש18.2תרשים 

 לפי מגדר ושנת סקר
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, המצב הכלכלי של משפחתם טוב )תפיסה סובייקטיבית(לדעתם : אחוז התלמידים ש18.3תרשים 

 לפי מגזר, מגדר ושנת סקר
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 השוואה בינלאומית 

בין התלמידים מישראל לבין התלמידים משאר המדינות השותפות השוואה מציג  15.3תרשים 

 שביעיבמחקר, ביחס לדיווח על מצבה הכלכלי של משפחתם. ניתן לראות שישראל מדורגת במקום ה

 פחתם הינו לכל הפחות טוב. באחוז התלמידים המדווחים על כך שמצבה הכלכלי של מש

 

שלדעתם מצבה הכלכלי של משפחתם הינו לכל  15-ו 13, 11: אחוז התלמידים בגילאי 18.4תרשים 

 הפחות טוב )טוב+טוב מאוד(, לפי מדינה
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 FAS  ((Family Affluence Scale . רווחה כלכלית לפי2

האם לילד יש  ;מחשבים בביתמספר  ;שאלות: מספר מכוניות בבית ארבעמורכב מ -FASמדד ה

והאם המשפחה יצאה לחופשה בשנה האחרונה. מצב כלכלי טוב מוגדר כמשפחה שיש לה  ;חדר לבד

לחופשה לפחות פעם המשפחה יצאה תלמיד יש חדר לבד ושל, אחד לפחות מכונית אחת, לפחות מחשב

 אחת בשנה האחרונה. 

)ציון בין  -FASכלכלי גבוה לפי ה מהתלמידים דיווחו על מצב 21%-בתרשים ניתן לראות שכ

 74%-כ: מגזרלפי ן בנים ובין בנות אך ישנו הבדל גדול בין הדיווחים של תלמידים י. אין הבדלים ב(2-2

במקביל, . מהתלמידים במגזר הערבי דיווחו על מצב כלכלי גבוה   34%-וכמהתלמידים במגזר היהודי 

( 4-1)ציון בין  -FASו על מצב כלכלי נמוך על פי ה(, דיווח17%-יותר תלמידים מן המגזר הערבי )כ

 (. 3%-מאשר תלמידים מן המגזר היהודי )כ

 

לפי  FAS  ((Family Affluence Scale : אחוז התלמידים שדיווחו על רווחה כלכלית לפי19לוח 

 מגזר, מגדר וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

3.45.24.315.118.016.66.58.77.6נמוך

25.126.125.641.844.943.429.631.130.4בינוני

71.568.770.143.137.040.163.960.262.1גבוה

1,7972,0323,8297117511,4622,5082,7835,291סה"כ משיבים

מצב סוציו-

אקונומי

כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 

 – FAS  ((Family Affluence Scale לפי כלכלימצב : אחוז התלמידים שדיווחו על 19.1תרשים 

 כל המדגם
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 – FAS  ((Family Affluence Scale לפי התלמידים שדיווחו על מצב כלכלי: אחוז 19.2תרשים 

 מגזר יהודי

 

 

 

  – FAS  ((Family Affluence Scale לפי מצב כלכלי: אחוז התלמידים שדיווחו על 19.3תרשים 

 מגזר ערבי

 

 

 למידים שהולכים לישון רעבים. ת3

בים, משום כאשר הם רע להם שהם הלכו לבית הספר או לישוןהתלמידים נשאלו האם קרה 

 כו הלקרה להם שבנות( דיווחו ש 14%-בנים וכ 15%-מהתלמידים )כ 13% שאין מספיק אוכל בבית.

בכל ו ,יותר מאשר בנותעל כך בנים דיווחו  ,הספר או לישון כשהם רעבים. בכל שכבה ואוכלוסייה לבית

 (. 2%-( מאשר תלמידים מהמגזר היהודי )כ15%-דיווחו על כך יותר )כ תלמידים מהמגזר הערבישכבה 

במספר הבנים מהמגזר הערבי שמדווחים  1411השוואה בין השנים מלמדת שישנה עלייה דרמטית בשנת 

הערבי ובקרב הבנות מהמגזר  לישון או לבית הספר רעבים, כמו גם עלייה מתונה בקרבהלכו על כך ש

 די משני המינים. והתלמידים מהמגזר היה
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 הולכים לישון רעבים, לפי מגזר, מגדר וכיתהש: אחוז התלמידים 21לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

10.76.18.445.417.631.520.19.214.7ו'

9.66.68.134.315.424.916.39.012.7ח'

14.16.510.331.720.726.218.810.314.6י'

11.56.48.937.117.927.518.49.514.0סה"כ 

1,7892,0233,8127137571,4702,5022,7805,282סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 4.2הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

 רתה ושנת סקהולכים לישון רעבים, לפי כיש:  אחוז התלמידים 21.1תרשים 

 

 

 הולכים לישון רעבים, לפי מגדר ושנת סקרש:  אחוז התלמידים 21.2תרשים 
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 הולכים לישון רעבים, לפי מגזר, מגדר ושנת סקרש:  אחוז התלמידים 21.3תרשים 
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  סיכום ומסקנות

 

ברווחתם רבה מערכות היחסים של מתבגרים עם הוריהם ועם בני משפחתם הן בעלות חשיבות 

גורמי  י ותקשורת טובה עם ההורים מהוויםהנפשית ובבריאותם. תמיכה ומעורבות הורית, פיקוח הור

הכלכלי של המשפחה משפיע על  הכמו כן, מצבחוסן אל מול התפתחות של התנהגויות סיכון למיניהן. 

 הרווחה כלכלית של הנוער ועל ההזדמנויות שיש לפניו.

ונושאים הקשורים בבית ומשפחה, כאשר הוא חולק   בפרק זה נשאלו שאלות בנוגע לתפיסות

ת הורים בחיי לשני חלקים עיקריים: הראשון, בחן את התמיכה החברתית מבני המשפחה, עזרה ומעורבו

כלכלי המשפחתי -ופעילות משפחתית משותפת. השני בחן את הרקע החברתי היומיום ובבית הספר

 ם:ההוריחזקה של תמיכה מעורבות ו הממצאים מצביעים על המדווח על ידי התלמידים.

 לשוחח עם אמא ואבא. להם שקל דיווחו מהתלמידים  24%-54%-כ 

 הוריהם יודעים מה קורה בחייהםדיווחו שבנים המ 22%-בנות וכמה 77%-כ.   

 בחיי בית הספרהוריהם מעורבות דיווחו על  מהתלמידים 24%-כ  .  

 ות המשפחתיות המשותפותהעלייה בגיל, קיימת ירידה בשכיחות הפעילוי עם . 

  ובייחוד על צפייה בטלוויזיה אומשפחתיותעל יותר פעילויות דיווחו תלמידים מהמגזר הערבי ,  

 בווידאו, משחקים משותפים, ארוחות משפחתיות, שיחות משותפות והליכה למקומות יחד.       

הן ביכולת לשוחח על נושאים , שישנם בני נוער שדיווחו על קשר רופף עם ההורים בנוסףחשוב לציין 

 מטרידים והן במעורבות ההורים בנעשה בחייהם ובלימודים. נערים אלו נמצאים בסיכון גבוה יותר. 

בנוסף, התלמידים נשאלו שאלות בנוגע למצב הכלכלי של משפחתם, הן מבחינה סובייקטיבית 

 74% -(. כFASם בבית )מספר מחשבים, רכבים, חופשות וחדרי את מדד אוביקטיבי הכוללוהן לפי 

דיווחו שהמצב הכלכלי של משפחתם טוב או טוב מאוד. יחד עם זאת, כאשר מסתכלים על  מהתלמידים

 74%-. כך, כהמגזר היהודי למגזר הערבי, מסתמן פער משמעותי בין FAS-הדיווח של מדד ה

לבד מהתלמידים ב 34%-מהתלמידים במגזר היהודי דיווחו על רווחה כלכלית ברמה גבוהה, לעומת כ

באחוז  1442בהסתכלות לאורך השנים, רואים באופן מדאיג עלייה משמעותית מאז שנת  במגזר הערבי.

התלמידים שמדווחים על כך שהולכים לישון רעבים, כאשר נתון זה בולט בעיקר בקרב הבנים מהמגזר 

 (.27%-הערבי )כ
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 ספרהבית  .3

 מבוא

 & Samdel, Dur) הנוערהמערכת הבית ספרית מהווה גורם בעל השפעה מכרעת עבור 

Freeman, 2004 מלבד תפקידו של בית הספר בהקניית השכלה פורמאלית, הוא משמש כמסגרת .)

-החוויות הבית, ו(Roeser, Eccles & Sameroff, 2000; Weinstein, 2002)  חברתית חשובה

 Bradshaw) של הילדים ובני הנוער עות על התפתחות הדימוי העצמי והתפיסות העצמיותמשפי ספריות

& Keung, 2011 החוויה היומיומית בבית הספר זוהתה גם כאחד מארבעת מחוללי הרווחה הנפשית .)

בהתנהגויות סיכון מעורבות הימנעות מגם על  המשפיע(, אשר Well-beingוהחברתית של בני נוער )

ספרי, אשר כולל בתוכו את התמיכה ההורית -(. האקלים הבית,1411Harel-Fisch; 1442, פיש-)הראל

בבית הספר, תמיכת המורים ויחסים עם קבוצת השווים, התגלה כמנבא משמעותי לתוצאות בריאותיות, 

 . (Walsh, Harel-Fisch & Fogel-Grinvald, 2010נפשיות והתנהגותיות שונות )

קשורות למשתנים חיוביים בחיי מתבגרים, מהוות גורם חוסן  הספר תפיסות חיוביות של בית

 Thompson et al., 2006; McNeelyבפני התנהגויות סיכון ומקדמות בריאות טובה ורווחה נפשית )

& Falci, 2004( תחושת המחוברות לבית הספר .)School Connectedness) אשר כוללת בתוכה את ,

את קיומן של מערכות יחסים חיוביות עם מורים ועם תלמידים אחרים, תחושת האהבה כלפי בית הספר ו

קשורה לביצועים אקדמיים טובים ולמעורבות רבה יותר בבית הספר, שלא במסגרת הלימודים נמצאה 

(Thompson et al., 2006 כמו כן, תחושת האהבה כלפי בית הספר זוהתה כגורם חוסן מפני .)

 ,Dias(, התנהגות מין מסתכנת )Harel-Fisch et al., 2011הן בריונות )התנהגויות סיכון לבריאות, ביני

Matos & Goncalves, 2005( עישון, שתיית אלכוהול ושימוש בחומרים ממכרים ,)Bidstrup et al., 

2008; Fletcher, Bonell & Hargreaves, 2008 .) 

לולות להוות גורם סיכון , תפיסות שליליות של בית הספר וחוויות שליליות במסגרתו, עמנגד

המשפיע על בריאותם הגופנית והנפשית של התלמידים. תפיסות שליליות של בית הספר נמצאו קשורות 

 Laufer & Harel, 2003; Samdel etלהתנהגויות סיכון לבריאות, כמו מעורבות באלימות ובריונות )

al., 2004( שתיית אלכוהול ,)Chatterji & DeSimone, 2005; Samdal et al., 2000 עישון ,)

(Cook & Hutchinson, 2006ו )מריחואנה ) צריכתRoebuck, French & Dennis, 2004; Bond 

et al., 2007  כמו כן, נמצא שתלמידים החווים את בית ספרם כסביבה לא נעימה, נוטים לדווח .)

 ,.Shochet et al ת )בשכיחות גבוהה על סימפטומים סומאטיים ופסיכולוגיים ועל מצוקות נפשיו

2008;Bond et al., 2007  .)תפיסות שליליות של בית הספר נקשרות בהישגים עוד ניתן לראות ש

(. נמצא שהישגים Archambault et al., 2009לימודיים נמוכים ובנשירה סמויה של תלמידים )

גם על בריאותם  מושפעים בין היתר גם מתחושת לחץ מבית הספר, תחושה העלולה להשפיעלימודיים 

(. על כן קיימת חשיבות Torsheim & Wold, 2001הגופנית ועל רווחתם הנפשית של התלמידים )
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ספרי חיובי ותמיכת מורים, חברים ובני משפחה, אשר עשויים -להגברת גורמי חוסן, כגון אקלים בית

 & Torsheim) להפחית את הלחץ שתלמידים חווים ולהגביר את התחושות החיוביות כלפי בית הספר

Wold, 2001; Huebner ES et al., 2004.)  

לאור הקשר החזק שנמצא במחקרים רבים בין חוויות שליליות בבית הספר, לבין מעורבות 

, הוחלט 1444במגוון התנהגויות סיכון ומדדי נשירה סמויה, ובהתאם להמלצות ועדת וילנאי משנת 

את השיפור של האקלים החינוכי לראות  בישראל ינוךמשרד הח)שפ"י( בבשירות הפסיכולוגי הייעוצי 

 על במאמץ לצמצום אלימות והתנהגויות סיכון אחרות. -המיטבי בבית הספר כמטרת

 

 מדדי בית ספר

. השאלות בנושא בית הספר עוסקות במגוון תפיסות ועמדות של התלמידים כלפי בית הספר 11

תחומים מרכזיים: האחד, תפיסות כלליות ת שלושה מדדים תחת שלוש קטגוריות המייצגו 14מתוכן נבנו 

יותר כגון יחס המורים  ממוקדותהשני, תפיסות  ;את בית הספר, כגון הרגשה כללית ותחושת שייכות

 מדדים הקשורים לביקור סדיר ונשירה סמויה מבית הספר. ,והשלישי ;לתלמידים, קשרים חברתיים

 

 פי בית הספר:מדדים בנוגע להרגשה הכללית של התלמידים כל

לשאלה  שתי התשובות החיוביות ביותרכלפי בית ספרם )מורכב מ תחושה חיוביתתלמידים החשים  .1

 (. "האם אתה אוהב את בית ספרך"

 את בית ספרם.מאוד אוהבים תלמידים ש .1

 את בית ספרם. כלל אינם אוהביםתלמידים ש .2

 תלמידים המסכימים כי בית הספר הוא מקום שנעים להיות בו. .3

 ים המסכימים כי הם מרגישים שייכים לבית ספרם.תלמיד .2

 תלמידים המסכימים כי הם מרגישים בטוחים בבית הספר. .2

 

 בית הספר:התלמידים את מדדים בנוגע לתפיסות הספציפיות של 

 חוקים וכללים בבית הספר .א

 תלמידים המסכימים כי בבית הספר שלהם התלמידים משתתפים בקביעת החוקים והכללים. .1

 מסכימים כי בבית הספר שלהם מתייחסים לתלמידים בנוקשות וקפדנות רבה מדי.תלמידים ה .1

 תלמידים המסכימים כי החוקים והכללים בבית הספר שלהם הוגנים. .2

 תלמידים –יחסי מורים  .ב

 תלמידים המסכימים כי  המורים שלהם מעודדים אותם לומר את דעותיהם בכיתה. .1

 ים אליהם בהגינות.תלמידים המסכימים כי  המורים שלהם מתייחס .1

 תלמידים המסכימים כי הם יכולים לקבל עזרה נוספת ממוריהם כשהם זקוקים לכך. .2

 תלמידים המסכימים כי המורים שלהם מתעניינים בהם כבני אדם. .3
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 יחסים בין תלמידים בבית הספר .ג

 תלמידים המסכימים כי התלמידים בכיתתם נהנים להיות יחד. .1

 דים בכיתתם אדיבים ומוכנים לעזור.תלמידים המסכימים כי רוב התלמי .1

 תלמידים המסכימים כי רוב התלמידים מקבלים אותי כפי שהם. .2

 

 מדדים בנוגע לתפקוד לימודי:

 תלמידים המרגישים לחוצים מהלימודים בבית הספר. .1

תלמידים המעריכים כי המחנך שלהם חושב שהם תלמידים טובים מאוד בהשוואה לתלמידים אחרים  .1

 בכיתתם.

 ם שדיווחו כי לא נכשלו כלל בתעודה האחרונה.תלמידי .2

 תלמידים שהסתלקו )ברחו( משיעורים או מלימודים בשלושה ימים או יותר בשנת הלימודים הנוכחית. .3

 

 ממצאים עיקריים

 

 הספרכלפי בית כללית של התלמידים ההרגשה ה

ייכות, הספר, הרגשת שחיובית כלפי בית  המבחינת המדדים השונים תחת הגדרה זו )תחוש

ותחושה שבית הספר הוא מקום שנעים להיות בו(, עולה שקיימת התייחסות חיובית של  תחושת בטחון

התייחסותן של  בכל המדדים .(73%-לכ 22%-התלמידים לבית הספר )אחוז המשיבים בחיוב נע בין כ

גזר הערבי. הבנות חיובית יותר מאשר זו של הבנים. כמו כן, בכל המדדים קיים יתרון לתלמידים מהמ

 בנוסף, לא נראה הבדל משמעותי ועקבי בין הגילאים השונים.

 1442שבמרבית המדדים קיים שיפור לעומת שנת  ,ניתן לראות( 2)לוח בלוח המסכם לפי שנים 

 ושנים קודמות. במקביל קיימת ירידה בשיעור הדיווח של תלמידים אשר כלל לא אוהבים את בית הספר. 

 

 2111ל ההרגשה הכללית של התלמידים כלפי בית הספר : מדדים ש5 לוח מסכם

70.466.274.577.566.6תחושה חיובית*

62.559.365.866.561.0ביה"ס הוא מקום נעים
מרגישים שייכים 

70.766.375.274.669.3למקום

73.569.377.775.472.9מרגישים בטוחים

סה"כ בנותסה"כ בניםסה"כהמדד
סה"כ מגזר 

ערבי

סה"כ מגזר 

יהודי

 

 *אוהב מאוד או אוהב את בית ספרם
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של התלמידים כלפי בית הספר לפי שנים : מדדים של ההרגשה הכללית6 לוח מסכם  

19982002200420062011המדד

22.822.423.624.330.9מאוד אוהבים את בית הספר

52.159.754.953.462.5ביה"ס הוא מקום נעים

67.370.667.467.570.7מרגישים שייכים למקום

78.571.0-66.773.5מרגישים בטוחים בבית הספר

15.317.716.415.812.7כלל לא אוהבים את בית ספרם
 

 

ף שתי התשובות החיוביות ביותר לשאלה ידי צירו-חושב על מדד "תחושה חיובית כלפי בית הספר"ה

מובאת הסתכלות גם על שתי הקטגוריות  בהמשךאוהב מאוד(. אוהב ו'האם אתה אוהב את בית ספרך?' )

התלמידים שכלל לא אוהבים לעומת  ,הקיצוניות של שאלה זו: התלמידים שאוהבים מאוד את בית הספר

 את בית הספר, כנהוג במחקר הבינלאומי. 

מהתלמידים דיווחו על כך שחשים תחושה חיובית כלפי בית  74%-ן לראות שכנית 1בלוח 

במגזר היהודי(. בנות משני המגזרים ובכל שכבות הגיל דיווחו על  27%-במגזר הערבי וכ 75%-ספרם )כ

 אין מגמה ברורה לפי גיל.(. 22%-( לעומת בנים )כ72%-כך בשכיחות גבוהה יותר )כ

 

, לפי (אוהבים מאוד או אוהביםם תחושה חיובית כלפי בית ספרם )אחוז התלמידים שחשי: 1לוח 

 מגזר, מגדר וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

58.571.765.173.187.880.567.576.071.8ו'

60.766.363.562.580.771.661.270.265.7ח'

67.374.971.176.883.980.469.977.373.6י'

62.271.066.670.884.177.566.274.570.4סה"כ 

1,7892,0243,8137147581,4722,5032,7825,285סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.1הינו %  22%רמת ביטחון של *רווח בר סמך ב

 אוהבים מאודבנים( דיווחו שהם  17%-בנות וכ 22%מהתלמידים ) 21%-כשניתן לראות  1בלוח 

המגזר היהודי התלמידים מנים לבנות עקביים לאורך השנים, הן בקרב את בית ספרם. ההבדלים בין הב

ניתן לראות שבאופן עקבי, תלמידים מהמגזר הערבי  ,המגזר הערבי. כמו כןהתלמידים מוהן בקרב 

(. לעומת זאת, 12%-( מאשר תלמידים מהמגזר היהודי )כ34%-מדווחים שאוהבים את ביה"ס יותר )כ

שכלל מים הבדלים משמעותיים בין המגזרים במספר התלמידים המדווחים לא קיישניתן לראות  2בלוח 

(. ההבדלים בין בנים לבנות עקביים גם במדד זה, כך שבנים 12%-את בית ספרם )כ אינם אוהבים

 (. 2%-( לעומת בנות )כ17%-מדווחים שאינם אוהבים את בית ספרם בשיעור גבוה יותר )כ

, הן "ביה"סאת ים הבוא"בשיעור הדיווח על  קיימת עלייה 1441-שנתמשממצא מעניין נוסף הוא, 

זאת, למעט תלמידות מהמגזר הערבי, אצלן נראית ירידה עבור בנים והן עבור בנות, בקרב כל הגילאים. 

משמעותית העלייה ה. 1411בשנת  בלבד קלהעלייה לצד , 1442שנת ועד  1225משנת במדד זה עקבית 

בממוצע עבור  2% -)עלייה של כ 1442-1411בין השנים   הייתהר" במדד "אוהבים מאוד את בית הספ

 באחוז התלמידים שכלל אינם אוהבים את בית הספר. הביריד גם הדבר מתבטא י'(.-כיתות ו', ח' ו
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 את בית ספרם, לפי מגזר, מגדר וכיתה מאוד אוהביםש: אחוז התלמידים 2לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

21.032.826.949.635.042.328.841.034.9ו'

20.724.922.829.945.037.523.230.326.8ח'

25.828.527.235.047.541.328.233.630.9י'

22.528.725.638.242.540.326.735.030.9סה"כ 

1,7892,0243,8137147581,4722,5032,7825,285סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.1הינו %  22%ביטחון של  רמת*רווח בר סמך ב

 

 את בית ספרם, לפי כיתה ושנת סקר מאוד אוהביםש: אחוז התלמידים 2.1תרשים 

 

 

 תרשים 2.2: אחוז התלמידים שמאוד אוהבים את בית ספרם, לפי מגדר ושנת סקר
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 תרשים 2.3: אחוז התלמידים שמאוד אוהבים את בית ספרם, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 
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 שוואה בינלאומיתה

מציג השוואה בין התלמידים מישראל לבין התלמידים משאר המדינות המשתתפות  1.3תרשים 

במחקר, ביחס לאהבתם את בית הספר. הממצאים מראים שהתלמידים הישראלים מדורגים יחסית במרכז, 

 ספרם. -בשיעור התלמידים המרגישים שאוהבים מאוד את בית 12-כלומר במקום ה

 

 את בית ספרם, לפי מדינה מאוד אוהביםש 15-ו 13, 11גילאי : אחוז התלמידים ב2.4תרשים 
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 את בית ספרם, לפי מגזר, מגדר וכיתה כלל לא אוהביםש: אחוז התלמידים 3לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

19.510.415.020.06.313.219.69.314.5ו'

15.110.712.923.58.416.017.410.013.7ח'

12.36.99.614.85.810.313.06.69.8י'

15.69.312.519.46.813.116.78.612.7סה"כ 

1,7892,0243,8137147581,4722,5032,7825,285סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 4.2הינו %  22%רמת ביטחון של *רווח בר סמך ב

 

 את בית ספרם, לפי כיתה ושנת סקר לא אוהביםכלל ש: אחוז התלמידים 3.1תרשים 

 

 

 את בית ספרם, לפי מגדר ושנת סקר כלל לא אוהביםש: אחוז התלמידים 3.2תרשים 
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 את בית ספרם, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר כלל לא אוהביםש: אחוז התלמידים 3.3תרשים 
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 השוואה בינלאומית

מישראל לבין התלמידים משאר המדינות המשתתפות מציג השוואה בין התלמידים  2.3תרשים 

שאינם אוהבים את בית הספר. הממצאים מראים שהתלמידים הישראלים מדורגים  חוויהבמחקר, ביחס ל

 ספרם. -בשיעור התלמידים המרגישים שאינם אוהבים כלל את בית גבוה במקום

 

 את בית ספרם, לפי מדינה כלל לא אוהביםש 15-ו 13, 11בגילאי  : אחוז התלמידים3.4תרשים 
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 מדדים נוספים בנוגע להרגשה הכללית של התלמידים כלפי בית הספר

 22% -ניתן לראות שכ 3בלוח  ת ספרם הוא מקום שנעים להיות בו.האם בינשאלו התלמידים 

 עלדיווחו תלמידים מהמגזר הערבי  מהתלמידים הסכימו שבית הספר שלהם הוא מקום שנעים להיות בו.

על שיעור דיווחו בנוסף, בנות (. 21%ומת תלמידים מהמגזר היהודי )(, לע27%-שיעור גבוה יותר )כ

השוואה בין השנים . (, באופן עקבי בשני המגזרים22%-( לעומת בנים )כ22%-גבוה יותר במדד זה )כ

בשיעור ול ש גיד, ובנוסף נראה שימלמדת כי קיימים הבדלים עקביים הן על פי מגזר והן על פי מגדר

 . 1411-ל 1442 השנים ביןהדיווח על מדד זה 

 

 הוא מקום שנעים להיות בו, לפי מגזר, מגדר וכיתה: אחוז התלמידים המסכימים שבית ספרם 4לוח 

 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

55.467.161.372.772.072.460.168.564.3ו'

55.856.456.151.766.959.354.759.257.0ח'

63.468.165.861.773.767.763.069.666.3י'

58.263.961.062.070.966.559.365.862.5סה"כ 

8661,0081,8743463757211,2121,3832,595סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

  ±.1.5הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

הוא מקום שנעים להיות בו, לפי כיתה ושנת  שבית ספרם: אחוז התלמידים המסכימים 4.1תרשים 

 סקר
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הוא מקום שנעים להיות בו, לפי מגדר ושנת  שבית ספרם: אחוז התלמידים המסכימים 4.2תרשים 

 סקר

 

 

הוא מקום שנעים להיות בו, לפי מגזר, מגדר  שבית ספרם: אחוז התלמידים המסכימים 4.3תרשים 

 ושנת סקר 

 

 

ניתן לראות  2. בלוח ועל תחושת הבטחון בושת שייכותם לבית ספרם התלמידים נשאלו על תחו

האחוז  בנות( דיווחו שהם מרגישים שייכים לבית ספרם. 72%-בנים וכ 22%-מהתלמידים )כ 71%-שכ

קיים פער מגדרי לטובת בנות שהינו עקבי לאורך . מגזר היהודיהמגזר הערבי מאשר הגבוה יותר בקרב 

מהבנות  54%-מהבנות במגזר היהודי וכ 72%-כך שכ ,מגזר הערבימיוחד בובמגזר היהודי בהשנים, 

 22%-מהבנים במגזר היהודי וכ 22%-במגזר הערבי דיווחו שהן מרגישות שייכות לבית ספרן, לעומת כ

 אין הבדלים לפי גיל. כמו כן  .מהבנים במגזר הערבי

 .2שניתן לראות בלוח מהתלמידים דיווחו שהם מרגישים בטוחים בבית ספרם, כפי  73%-כ

( לעומת בנים 75%-בנות משני המגזרים דיווחו שהן מרגישות בטוחות בבית הספר בשיעור גבוה יותר )כ

 אין הבדל משמעותי לפי מגזר.וגיל עליה בלא קיימים שינויים משמעותיים עם ה(. 22%-)כ
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, לפי מגזר, מגדר ספרם הם מרגישים שייכים למקום-: אחוז התלמידים המסכימים כי בבית5לוח 

 וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

66.076.971.576.581.378.968.878.173.5ו'

61.367.364.362.577.970.261.670.165.9ח'

68.675.972.367.781.474.668.477.472.9י'

65.373.469.368.980.274.666.375.270.7סה"כ 

8661,0091,8753453747191,2111,3832,594סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.7הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

ספרם הם מרגישים שייכים למקום, לפי כיתה -: אחוז התלמידים המסכימים כי בבית5.1תרשים 

 ושנת סקר

 

 

מקום, לפי מגדר ספרם הם מרגישים שייכים ל-: אחוז התלמידים המסכימים כי בבית5.2תרשים 

 ושנת סקר
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ספרם הם מרגישים שייכים למקום, לפי מגזר, -: אחוז התלמידים המסכימים כי בבית5.3תרשים 

 מגדר ושנת סקר 

 

 

 , לפי מגזר, מגדר וכיתהספרם: אחוז התלמידים המסכימים כי הם מרגישים בטוחים בבית 6לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

67.680.674.175.882.279.069.781.075.4ו'

69.873.071.468.380.574.469.575.072.3ח'

70.375.973.164.980.772.868.877.273.0י'

69.276.572.969.781.175.469.377.773.5סה"כ 

8651,0091,8743463757211,2111,3842,595סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.7הינו %  22%ביטחון של  *רווח בר סמך ברמת

 

 , לפי כיתה ושנת סקר ספרם: אחוז התלמידים המסכימים כי הם מרגישים בטוחים בבית 6.1תרשים 
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 , לפי מגדר ושנת סקר ספרם: אחוז התלמידים המסכימים כי הם מרגישים בטוחים בבית 6.2תרשים 

 

 

, לפי מגזר, מגדר ספרםבטוחים בבית : אחוז התלמידים המסכימים כי הם מרגישים 6.3תרשים 

 ושנת סקר 
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 בית הספרכלפי של תלמידים תפיסות ספציפיות 

 ;הנחלקים לשלושה תחומים: חוקים וכללים בבית הספר לק זה כולל התייחסות לעשרה מדדיםח

 ויחסים בין תלמידים בבית הספר.  ;תלמידים-יחסי מורים

משמעותי של התלמידים התייחס באופן חיובי הרוב הניתן לראות ש( 7)לוח  המסכםבלוח 

דיווחו שהם משתתפים בקביעת חוקים ( 32%)כ ת התלמידיםחצימפחות מפרט לאחד; , להיבטים השונים

כמו כן, אין הבדלים בין בנים ובנות אך יש הבדל משמעותי לפי מגזר. מן הממצאים עולה כי והכללים. 

 . של בית הספר יה חיובית יותרראי מהמגזר הערבי ישלתלמידים  ,בכל המדדים

 

 2111תפיסות ספציפיות של בית הספר  :7מסכם לוח 

התלמידים בביה"ס 

משתתפים בקביעת 

החוקים והכללים
43.844.443.364.041.4

החוקים בבית הספר הוגנים
59.560.059.067.855.9

המורים מעודדים את 

התלמידים לומר את 

דעותיהם
73.072.373.685.868.2

המורים מתייחסים 

לתלמידים בהגינות
73.672.974.381.270.8

התלמידים יכולים לקבל 

עזרה נוספת ממוריהם 

כשזקוקים לכך
75.673.677.679.774.1

המורים מתעניינים 

בתלמידים כבני אדם
65.563.867.282.359.3

התלמידים נהנים להיות 

יחד
77.477.177.783.475.2

רוב התלמידים בכתה 

אדיבים ועוזרים
67.964.671.181.862.7

התלמידים בכתה מקבלים 

אחד את השני כפי שהם

80.779.282.282.680.0

בבית ספר מתייחסים 

לתלמידים בנוקשות 

וקפדנות רבה מדי
35.838.333.233.736.5

סה"כ בנותסה"כ בניםסה"כהמדד
סה"כ מגזר 

ערבי

סה"כ מגזר 

יהודי

 

 

 חוקים וכללים בבית הספר .א

גיל ישנה ירידה במידת ההסכמה של תלמידים שבבית העלייה בניתן לראות שעם  7.1בתרשים 

בכיתה י' בשנת  25%-יתה ו' לעומת כבכ 23%-ספרם משתתפים התלמידים בקביעת חוקים וכללים )כ

)ראה  לא נמצאו הבדלי מגדר משמעותיים לאורך השנים(, ושמגמה זו הינה עקבית לאורך השנים. 1411

 (. תלמידים מהמגזר הערבי7.2מגזר )ראה תרשים לפי  משמעותיים הבדליםישנם  , אך(7.1תרשים 

השנים, לעומת תלמידים מהמגזר היהודי. לאורך בהרבה שיעור גבוה בבאופן עקבי עם השאלה הסכימו 
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 31% -לעומת כ 23%, תלמידים מהמגזר הערבי דיווחו על שיעור הסכמה של 1411כך למשל, בשנת 

 במגזר היהודי. 

 

התלמידים בבית ספרם משתתפים בקביעת החוקים והכללים, : אחוז התלמידים המסכימים ש7 לוח

 לפי מגזר, מגדר וכיתה 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

72.247.159.777.381.379.351.556.754.1ו'

36.729.132.959.253.956.642.635.739.2ח'

31.431.831.658.753.556.139.037.538.3י'

46.836.041.465.162.964.044.443.343.8סה"כ 

8661,0091,8753443757191,2101,3842,594סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.2הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

התלמידים בבית ספרם משתתפים בקביעת החוקים : אחוז התלמידים המסכימים ש7.1 תרשים

 והכללים, לפי כיתה ושנת סקר

 

 

התלמידים בבית ספרם משתתפים בקביעת החוקים : אחוז התלמידים המסכימים ש7.2 תרשים

 שנת סקרוהכללים, לפי מגדר ו
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התלמידים בבית ספרם משתתפים בקביעת החוקים : אחוז התלמידים המסכימים ש7.3 תרשים

 והכללים, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר

 

 

בנות( מסכימים שבבית  22%-בנים וכ 25%-מהתלמידים )כ 22%-ניתן לראות שכ 5בלוח 

-)כ 1411במדד זה עם הגיל בשנת  ספרם מתייחסים לתלמידים בנוקשות וקפדנות רבה מדי. קיימת עלייה

בכיתה י'(, לעומת שנים קודמות בהן לא נצפו פערים משמעותיים בין  31%-בכיתה ו' לעומת כ 21%

הגילאים השונים. בהבדלים בין בנים ובנות, קיים היפוך במגמה על פי המגזר; בנים מהמגזר הערבי דיווחו 

(, ובנות מהמגזר היהודי 27%-מהמגזר היהודי )כ ( לעומת בנים31%-על שיעור גבוה יותר במדד זה )כ

 (.17%-( לעומת בנות מהמגזר הערבי )כ22%-דיווחו על שיעור גבוה יותר במדד זה )כ

 

בבית ספרם מתייחסים לתלמידים בנוקשות וקפדנות רבה מדי, : אחוז התלמידים המסכימים ש8ח לו

  לפי מגזר, מגדר וכיתה

 

 ±. 1.5הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

36.328.632.537.122.429.836.526.931.7ו'

34.338.236.334.226.630.434.335.134.7ח'

41.739.840.850.531.641.144.237.640.9י'

37.435.536.540.626.933.738.333.235.8סה"כ 

8651,0091,8743473757221,2121,3842,596סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי
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בבית ספרם מתייחסים לתלמידים בנוקשות וקפדנות רבה : אחוז התלמידים המסכימים ש8.1 תרשים

 מדי, לפי כיתה ושנת סקר

 

 

בבית ספרם מתייחסים לתלמידים בנוקשות וקפדנות רבה : אחוז התלמידים המסכימים ש8.2 תרשים

 מדי, לפי מגדר ושנת סקר

 

 

בבית ספרם מתייחסים לתלמידים בנוקשות וקפדנות רבה למידים המסכימים ש: אחוז הת8.3 תרשים

 מדי, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר
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החוקים והכללים בבית ספרם הוגנים, ללא ש הסכימומהתלמידים  24%-שכניתן לראות,  2בלוח 

בר בין (. עוד ניתן לראות, כי ישנה ירידה במידת ההסכמה במע22%( לבנות )24%בדל בין בנים )ה

שיעור תלמידים מהמגזר הערבי לבנוסף, , ומידת ההסכמהב כיתות ו' לח', אך ירידה זו מתמתנת בכיתה י'. 

 (. 22%-(, לעומת תלמידים מהמגזר היהודי )כ25%-גבוה יותר )כהסכמה 

 

 ספרם הוגנים, לפי מגזר, מגדר וכיתה-החוקים והכללים בבית: אחוז התלמידים המסכימים ש9וח ל

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

57.364.661.077.370.173.762.666.164.4ו'

55.349.952.661.764.963.359.653.956.8ח'

54.154.054.167.065.866.457.857.157.5י'

55.656.255.968.766.967.860.059.059.5סה"כ 

8661,0091,8753463757211,2121,3842,596סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.5הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

ספרם הוגנים, לפי כיתה ושנת -החוקים והכללים בביתש: אחוז התלמידים המסכימים 9.1תרשים 

 סקר 

 

 

ספרם הוגנים, לפי מגדר ושנת -החוקים והכללים בבית: אחוז התלמידים המסכימים ש9.2 תרשים

 סקר
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ספרם הוגנים, לפי מגזר, מגדר -החוקים והכללים בביתאחוז התלמידים המסכימים ש: 9.3 תרשים

 ושנת סקר

 

 

 תלמידים-יחסי מורים .ב

מהתלמידים מסכימים שמוריהם מעודדים אותם לומר את  72% -ניתן לראות ש 12-14בלוחות 

זרה נוספת עמקבלים  72%-מסכימים שמוריהם מתייחסים אליהם בהגינות, כ 73%-דעותיהם בכיתה, כ

שמוריהם מתעניינים בהם כבני אדם. בכל המדדים האלו, מדווחים  22%-ממוריהם כשהם זקוקים לכך וכ

גבוהה משכיחות חיובי מצד מוריהם יחס ולאורך השנים, שכיחות התלמידים מהמגזר הערבי המדווחים על 

מנתוני עוד עולה  .שניםמדדים האלו לאורך הבבנים לבנות  אין הבדלים בין .התלמידים במגזר היהודי

מסכימים ו'  מתלמידי כיתה 74%מדדים הללו. כך למשל, בכי קיימת ירידה עם הגיל  ,1411הסקר בשנת 

 (.12.1)ראה תרשים  תלמידי כיתת י'מ 24% לעומת ,מוריהם מתעניינים בהם כבני אדםש

 

בכיתה, לפי מגזר, מעודדים אותם לומר את דעותיהם  שמוריהם: אחוז התלמידים המסכימים 11לוח 

 מגדר וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

68.772.470.692.489.791.175.077.276.1ו'

71.568.169.877.588.382.973.173.473.3ח'

64.164.664.481.186.083.668.970.369.6י'

68.168.468.283.788.085.872.373.673.0סה"כ 

8671,0101,8773473757221,2141,3852,599סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.7הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 
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מעודדים אותם לומר את דעותיהם בכיתה, לפי  שמוריהם: אחוז התלמידים המסכימים 11.1תרשים 

 כיתה ושנת סקר 

 

 

ותם לומר את דעותיהם בכיתה, לפי מעודדים א שמוריהם: אחוז התלמידים המסכימים 11.2תרשים 

 מגדר ושנת סקר

 

 

מעודדים אותם לומר את דעותיהם בכיתה, לפי  שמוריהם: אחוז התלמידים המסכימים 11.3תרשים 

 מגזר, מגדר ושנת סקר
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 מתייחסים אליהם בהגינות, לפי מגזר, מגדר וכיתה שמוריהם: אחוז התלמידים המסכימים 11לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

71.674.072.882.683.282.974.576.875.7ו'

70.067.868.980.083.181.672.671.972.3ח'

70.071.370.775.582.579.071.674.272.9י'

70.571.070.879.482.981.272.974.373.6סה"כ 

8671,0101,8773463757211,2131,3852,598סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.7הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

מתייחסים אליהם בהגינות, לפי כיתה ושנת  שמוריהם: אחוז התלמידים המסכימים 11.1תרשים 

 סקר

 

 

מתייחסים אליהם בהגינות, לפי מגדר ושנת  שמוריהם: אחוז התלמידים המסכימים 11.2תרשים 

 סקר
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מתייחסים אליהם בהגינות, לפי מגזר, מגדר  שמוריהםם המסכימים : אחוז התלמידי11.3תרשים 

 ושנת סקר

 

 

הם יכולים לקבל עזרה נוספת ממוריהם כשהם זקוקים לכך, : אחוז התלמידים המסכימים ש12ח לו

 לפי מגזר, מגדר וכיתה 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

80.481.881.183.383.283.381.282.281.7ו'

69.071.970.571.785.778.769.775.672.7ח'

69.771.670.770.284.277.269.875.072.4י'

73.075.174.175.184.479.773.677.675.6סה"כ 

8671,0111,8783463757211,2131,3862,599סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.2הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

הם יכולים לקבל עזרה נוספת ממוריהם כשהם זקוקים : אחוז התלמידים המסכימים ש12.1תרשים 

 לכך, לפי כיתה ושנת סקר 
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הם יכולים לקבל עזרה נוספת ממוריהם כשהם זקוקים : אחוז התלמידים המסכימים ש12.2תרשים 

 לכך, לפי מגדר ושנת סקר 

 

 

ם לקבל עזרה נוספת ממוריהם כשהם זקוקים הם יכולי: אחוז התלמידים המסכימים ש12.3תרשים 

 לכך, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 

 

 

 מתעניינים בהם כבני אדם, לפי מגזר, מגדר וכיתה  שמוריהם: אחוז התלמידים המסכימים 13לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

65.565.865.781.883.282.569.970.670.3ו'

58.562.360.481.785.783.764.568.666.6ח'

50.753.151.973.487.780.657.162.359.7י'

58.260.459.379.085.582.363.867.265.5סה"כ 

8671,0111,8783463757211,2131,3862,599סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.5הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 
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מתעניינים בהם כבני אדם, לפי כיתה ושנת  שמוריהםהמסכימים  : אחוז התלמידים13.1תרשים 

 סקר

 

 

 מתעניינים בהם כבני אדם, לפי מגזר ושנת סקר יהםרשמו: אחוז התלמידים המסכימים 13.2תרשים 

 

 

מתעניינים בהם כבני אדם, לפי מגזר, מגדר  שמוריהם: אחוז התלמידים המסכימים 13.3תרשים 

 ושנת סקר 
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 התלמידים יחסים בין  .ג

מהתלמידים מסכימים שהתלמידים בכיתתם נהנים להיות יחד. לא קיים הבדל משמעותי  77%-כ

פי -. כך למשל, עלהשניםלאורך כל  בין בנים לבנות, אולם קיים הבדל בין המגזרים, לטובת המגזר הערבי

הנים להיות שבכיתתם נ מסכימיםמגזר הערבי בתלמידים המ 52%-כ, 1411שנת הנוכחי בנתוני הסקר 

שרוב התלמידים בכיתתם מסכימים מהתלמידים  25%-כ .מגזר היהודיבתלמידים מה 72%-כ יחד, לעומת

שיעור גבוה יותר בקרב בנות לעומת בנים, וכן בקרב תלמידים מהמגזר הערבי האדיבים ומוכנים לעזור. 

בנות מהמגזר הערבי ש, חיעוד ניתן לראות בסקר הנוכ .לאורך כל השנים לעומת תלמידים מהמגזר היהודי

לעומת בנים מהמגזר היהודי  52%-תלמידים בכיתתם אדיבים ומוכנים לעזור בשיעור של ככי דיווחו 

 .  24%-שדיווחו על כך בשיעור של כ

תלמידים בכיתתם מקבלים אותם כפי שהם. לא נמצא הבדל השמסכימים מהתלמידים  51% -כ

 .לאורך כל השנים מגזרים השוניםמשמעותי במדד זה בין בנים לבנות ובין ה

 

 התלמידים בכיתתם נהנים להיות יחד, לפי מגזר, מגדר וכיתה: אחוז התלמידים המסכימים ש14ח לו

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

76.677.877.282.383.983.178.179.478.8ו'

74.474.574.584.188.186.177.078.277.6ח'

75.672.273.977.884.381.176.275.575.9י'

75.574.875.281.485.483.477.177.777.4סה"כ 

1,7882,0273,8157146501,3642,5022,6775,179סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±.  %1.1הינו  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

חד, לפי כיתה ושנת התלמידים בכיתתם נהנים להיות י: אחוז התלמידים המסכימים ש14.1תרשים 

 סקר
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התלמידים בכיתתם נהנים להיות יחד, לפי מגדר ושנת : אחוז התלמידים המסכימים ש14.2תרשים 

 סקר

 

 

התלמידים בכיתתם נהנים להיות יחד, לפי מגזר, מגדר : אחוז התלמידים המסכימים ש14.3תרשים 

 ושנת סקר

 

 

בכיתתם אדיבים ומוכנים לעזור, לפי מגזר,  רוב התלמידים: אחוז התלמידים המסכימים ש15ח לו

 מגדר וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

61.565.963.778.883.481.166.270.768.5ו'

54.765.760.282.185.583.862.171.166.6ח'

62.366.064.274.386.880.665.571.668.6י'

59.565.962.778.485.281.864.671.167.9סה"כ 

1,7902,0263,8167137581,4712,5032,7845,287סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.1הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 
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רוב התלמידים בכיתתם אדיבים ומוכנים לעזור, לפי : אחוז התלמידים המסכימים ש15.1תרשים 

 כיתה ושנת סקר 

 

 

רוב התלמידים בכיתתם אדיבים ומוכנים לעזור, לפי ימים ש: אחוז התלמידים המסכ15.2תרשים 

 מגדר ושנת סקר 

 

 

רוב התלמידים בכיתתם אדיבים ומוכנים לעזור, לפי : אחוז התלמידים המסכימים ש15.3תרשים 

 מגזר, מגדר ושנת סקר 
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דר התלמידים בכיתתם מקבלים אותם כפי שהם, לפי מגזר, מג: אחוז התלמידים המסכימים ש16ח לו

 וכיתה 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

76.375.976.178.181.579.876.877.477.1ו'

78.281.579.984.987.186.080.083.081.5ח'

82.785.684.275.788.482.180.886.383.6י'

79.181.080.079.685.782.679.282.280.7סה"כ 

1,7902,0273,8177137581,4712,5032,7855,288סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±.  %1הינו  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

התלמידים בכיתתם מקבלים אותם כפי שהם, לפי מגדר : אחוז התלמידים המסכימים ש16.1תרשים 

 ושנת סקר 

 

 

דר התלמידים בכיתתם מקבלים אותם כפי שהם, לפי מג: אחוז התלמידים המסכימים ש16.2תרשים 

 ושנת סקר 
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התלמידים בכיתתם מקבלים אותם כפי שהם, לפי מגזר, ש: אחוז התלמידים המסכימים 16.3תרשים 

 מגדר ושנת סקר 

 

 

 

 של התלמידים בבית הספר תפקוד לימודי

הערכת התלמידים בנוגע  ;בבית הספר לימודיםמהמדדים: הרגשת לחץ נכללו ארבעה בנושא זה 

ניתן ( 5)לוח בלוח המסכם . והסתלקות משיעורים ;קבלת ציונים נכשלים ;יםידדעת המחנך עליהם כתלמל

( מהתלמידים סבורים 22%-כמהתלמידים מרגישים לחוצים בבית הספר, כשליש ) 54%-לראות שכ

( לא נכשלו בתעודה האחרונה 24%-כמחצית מהם ) ;שהמחנך/כת שלהם חושב/ת שהם תלמידים טובים

 משיעורים או היעדרות מימי לימודים בשנה הלימודים האחרונה.  דיווחו על הסתלקות 12%-וכ

 

 2111: מדדים של תפקוד לימודי של התלמידים בבית הספר 8לוח מסכם 

מרגישים לחוצים מהלימודים 

בבית הספר
80.175.984.481.379.7

תלמידים שלדעתם המחנך/כת 

חושב/ת שהם תלמידים טובים 

מאוד, בהשוואה לתלמידים 

אחרים

34.731.737.647.629.9

49.550.648.432.657.1לא נכשלו בתעודה האחרונה

הסתלקו )ברחו( משיעורים או 

מלימודים בשלושה ימים או 

יותר בשנת הלימודים הנוכחית

18.721.815.613.520.7

סה"כ יהודיםסה"כ ערביםסה"כ בנותסה"כ בניםסה"כהמדד
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מהלימודים הרגשת לחץ   

מהתלמידים דיווחו על  54%-התלמידים נשאלו בנוגע להרגשת הלחץ שלהם מהלימודים. כ

במגזר היהודי(. בנות משני המגזרים ובכל הגילאים  54%-במגזר הערבי וכ 51%-שכזו )כהרגשת לחץ 

, נתון אשר נותר יציב לאורך השנים (72%-בנים )כה( מ53%-דיווחו על כך בשכיחות גבוהה יותר )כ

 24%-בכיתה ו' וכ 51%-בכיתה ו', כ 74%-. עם הגיל קיימת עלייה בתחושת הלחץ )כ(17.1)תרשים 

ניתן להבחין בעלייה הדרגתית בדיווח על מדד זה בקרב כיתות י' לאורך השנים בהשוואה '(. בכיתה י

 (.17.2וכן בקרב בנות מהמגזר הערבי )תרשים  (17.1)תרשים 

 

 : אחוז התלמידים המרגישים לחוצים מהלימודים בבית הספר, לפי מגזר, מגדר וכיתה 17לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

65.373.169.271.573.772.667.073.370.2ו'

74.385.880.179.385.282.375.785.780.7ח'

85.594.089.883.394.689.084.994.289.6י'

75.084.379.778.084.581.375.984.480.1סה"כ 

1,7932,0273,8207147571,4712,5072,7845,291סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1הינו %  22%ך ברמת ביטחון של *רווח בר סמ

 

 : אחוז התלמידים המרגישים לחוצים מהלימודים בבית הספר, לפי כיתה ושנת סקר 17.1תרשים 
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 : אחוז התלמידים המרגישים לחוצים מהלימודים בבית הספר, לפי מגדר ושנת סקר 17.2תרשים 

 

 

ם בבית הספר, לפי מגזר, מגדר ושנת : אחוז התלמידים המרגישים לחוצים מהלימודי17.3תרשים 

 סקר 
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 השוואה בינלאומית

מציג השוואה בין התלמידים מישראל לבין התלמידים משאר המדינות המשתתפות  17.3תרשים 

במחקר, ביחס להרגשת הלחץ מהלימודים. הממצאים מראים שהתלמידים הישראלים מדורגים יחסית 

 מידים המרגישים לחוצים מהלימודים בבית הספר. , בשיעור התל12-במרכז, כלומר במקום ה

 

שמרגישים לחוצים מהלימודים בבית הספר,   15-ו 13, 11: אחוז התלמידים בגילאי 17.4תרשים 

 לפי מדינה

 

 

 

 

 



99 
 

על התלמידדעת המחנך   

דעתם המחנך/כת שלהם חושב/ת שהם תלמידים טובים בהשוואה ל אםהתלמידים נשאלו 

(. תלמידים מהמגזר הערבי דיווחו על 15מהתלמידים ענו על כך בחיוב )לוח  22%-לתלמידים אחרים. כ

(.  24%-( לעומת תלמידים מהמגזר היהודי )כ35%-תחושה זו בשיעור גבוה יותר באופן משמעותי )כ

ירידה במדד (. ישנה 21%-( מאשר בנים )כ25%-בנות מדווחות על תחושה זו בשכיחות גבוהה יותר )כ

 שינוי עקבי לאורך השנים. לא ניצפהבכיתה י'(.  12%-כבכיתה ו' ל 31%-כמזה עם הגיל )

 

הם תלמידים טובים מאוד, שהמחנך/כת שלהם חושב/ת  שלדעתם: אחוז התלמידים 18לוח 

 בהשוואה לתלמידים אחרים, לפי מגזר, מגדר וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

32.639.636.160.856.658.740.244.242.2ו'

26.531.629.138.648.943.829.836.333.1ח'

22.226.824.533.047.540.325.132.428.8י'

27.132.729.944.151.047.631.737.634.7סה"כ 

1,7892,0253,8147147581,4722,5032,7835,286סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

  ±.1.2הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

הם תלמידים טובים מאוד, שהמחנך/כת שלהם חושב/ת שלדעתם : אחוז התלמידים 18.1תרשים 

 בהשוואה לתלמידים אחרים, לפי כיתה ושנת סקר
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הם תלמידים טובים מאוד, שהמחנך/כת שלהם חושב/ת שלדעתם : אחוז התלמידים 18.2תרשים 

 בהשוואה לתלמידים אחרים, לפי מגדר ושנת סקר

 

 

הם תלמידים טובים מאוד, שהמחנך/כת שלהם חושב/ת שלדעתם : אחוז התלמידים 18.3תרשים 

 בהשוואה לתלמידים אחרים, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר

 

 

 קבלת ציונים נכשלים

מהתלמידים דיווחו  24%-כלגבי קבלת ציונים נכשלים בתעודה האחרונה. נשאלו התלמידים  

בדל משמעותי בין בנים לבנות או בין הגילאים השונים )לוח שלא נכשלו כלל בתעודה האחרונה, ללא ה

( לעומת תלמידים 27%-)כהרבה יותר גבוה שלא נכשלו באחוז  (. תלמידים מהמגזר היהודי דיווחו12

  (.22%-כמהמגזר הערבי )
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 לא נכשלו כלל בתעודה האחרונה, לפי מגזר, מגדר וכיתה ש: אחוז התלמידים 19לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

53.956.055.036.928.832.950.751.451.1ו'

58.458.858.630.742.436.649.145.647.4ח'

56.159.357.725.631.128.452.148.350.2י'

56.158.057.131.134.132.650.648.449.5סה"כ 

1,7912,0273,8187147571,4712,5052,7845,289סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 
 ±. 1.2הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

 לא נכשלו כלל בתעודה האחרונה, לפי כיתה ושנת סקר ש: אחוז התלמידים 19.1תרשים 

 

 

 א נכשלו כלל בתעודה האחרונה, לפי מגדר ושנת סקר של: אחוז התלמידים 19.2תרשים 
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 בתעודה האחרונה, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר לא נכשלו כללש: אחוז התלמידים 19.3תרשים 

 

 

 הסתלקות משיעורים

או מהלימודים בשלושה ימים או  תדירות ההסתלקות שלהם משיעורים לעתלמידים נשאלו ה

. (נעדרו שלא מטעמי בריאותמהתלמידים דיווחו שהסתלקו ) 12%-כ יותר בשנת הלימודים הנוכחית.

 -של כ השיעור היה למשל, 1411בשנת  .עקבי לאורך השנים והדבר קיימת עלייה משמעותית עם הגיל

שיעור הבנים  ,בקרב כיתות י'. בנוסף 21%-בקרב תלמידי כיתה ו' לעומת שיעור של כ בלבד 7%

 1411יחד עם זאת, ממצאי שנת  .(12%-)כ המסתלקות (, גבוה משיעור הבנות11%-)כהמסתלקים 

ה, בכל הכיתות ובשני המגזרים, בהשוואה לממצאי שנת מצביעים על ירידה בשכיחות הדיווח על מדד ז

במגזר אצל בנים למשל,  בין המגזרים קיים פער גבוה בעיקר בקרב כיתות י'.עוד ניתן לראות, ש .1442

  . 12%-כבכיתה י' ובמגזר הערבי ל 25%-כהיהודי השיעור מגיע ל

 

בשלושה ימים או יותר בשנת : אחוז התלמידים שהסתלקו )ברחו( משיעורים או מלימודים 21לוח 

 הלימודים הנוכחית, לפי מגזר, מגדר וכיתה

 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

9.22.96.112.74.98.810.13.46.8ו'

21.218.820.017.54.210.920.214.817.5ח'

38.333.636.026.115.320.735.028.631.8י'

22.918.420.718.88.113.521.815.618.7סה"כ 

1,7902,0253,8157147581,4722,5042,7835,287סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 
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: אחוז התלמידים שהסתלקו )ברחו( משיעורים או מלימודים בשלושה ימים או יותר 21.1תרשים 

סקר בשנת הלימודים הנוכחית, לפי כיתה ושנת  

 

 

: אחוז התלמידים שהסתלקו )ברחו( משיעורים או מלימודים בשלושה ימים או יותר 21.2תרשים 

 בשנת הלימודים הנוכחית, לפי מגדר ושנת סקר

 

 

: אחוז התלמידים שהסתלקו )ברחו( משיעורים או מלימודים בשלושה ימים או יותר 21.3תרשים 

 נת סקרבשנת הלימודים הנוכחית, לפי מגזר, מגדר וש
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 סיכום ומסקנות

 

המערכת הבית ספרית והחוויות המתרחשות במסגרתה, מהוות גורם בעל השפעה רבה על 

ר הלומדים בה ומעצבות את תפיסתם של התלמידים בנוגע לבית הספר. תפיסות חיוביות של בית הספ

כך, תפיסות שליליות מהוות גורם חוסן בפני התנהגויות סיכון ומקדמות בריאות ורווחה נפשית. בניגוד ל

של בית הספר וחוויות שליליות במסגרתו, עלולות להוות גורם סיכון המשפיע על בריאותם הגופנית 

 והנפשית של התלמידים ועל התפתחות של התנהגויות סיכון שונות. 

בפרק זה נשאלו שאלות בנוגע למספר תחומים: תפיסות כלליות של בית הספר וההרגשה כלפיו, 

ותפקוד תלמידים, יחסים בין התלמידים בבית הספר, -ים והכללים בבית הספר, יחסי מוריםתפיסת החוק

שמדווחים התלמידים הממצאים מראים שלאורך השנים קיימת מגמה של עלייה בשיעור  בבית הספר.

ב "ממצא זה תואם לנתוני דו"ח המיצ חיובית כלפיו.של תחושות כן בשיעור בית הספר ושאוהבים את  

(, לפיהם קיימת עלייה לאורך השנים בשיעורי הדיווח על תחושה כללית חיובית כלפי בית 1411, )ראמ"ה

שיעור התלמידים שמאוד אוהבים את בית ש ,מראים למשל ט'. נתוני הסקר הנוכחי-בכיתות ה'הספר, 

בלבד. לצד זאת, נצפתה  12%-עמד על כבה  1225שנת לעומת , 21%-על כ 1411ספרם, עמד בשנת 

דה הדרגתית לאורך השנים בשיעור התלמידים המדווחים שלא אוהבים את בית הספר. בדירוג ירי

( במדד הנוגע לאהבת בית 12הבינלאומי, נמצא שהתלמידים הישראלים מדורגים במרכז הטבלה )מקום 

 הספר. 

עצם את בית הספר, שייכות אליו ו אהבהות חיוביות של בית הספר )הרגשה של סתפישעוד נמצא, 

, שכיחות יותר בקרב בנות מאשר בקרב בנים, בכל שכבות הגיל ובשני המגזרים. כמו יותו מקום נעים(ה

כן, תפיסות חיוביות שכיחות יותר בקרב תלמידים מהמגזר הערבי, מאשר בקרב תלמידים מהמגזר 

ים לט גם במרבית המדדים בנוגע לתפיסות ספציפיות של בית הספר: תחושה שהחוקוהיהודי. פער זה ב

והכללים בבית הספר הוגנים, ושהתלמידים שותפים לקביעתם; תחושה שהמורים מעודדים את התלמידים 

כבני אדם בתלמידים שהם מתעניינים שניתן לפנות אליהם לעזרה בעת הצורך ולומר את דעותיהם בכיתה, 

בין שני  עולה תמונה דומה המציירת פער (1411מנתוני המיצ"ב )ראמ"ה,  .ונוהגים בהם בהגינות

של יחסי הוגנות  תשמעותימט', תלמידים מהמגזר הערבי דיווחו על רמה גבוהה -המגזרים: בקרב כיתות ז'

 (.32%( בהשוואה לתלמידים מבתי ספר במגזר היהודי )27%וכבוד בין מורים לתלמידים )

 בנוסף, תלמידים מהמגזר הערבי מדווחים יותר מאשר תלמידים מהמגזר היהודי, שהתלמידים

 54%-שכ, בסקר הנוכחי מהממצאיםעולה עוד  בכיתתם אדיבים ומוכנים לעזור, ונהנים להיות יחד.

ת של מדד . ישראל נמצאת במרכז לפי ההשוואה הבינלאומימהתלמידים חווים תחושת לחץ מהלימודים

 שיעורכן נכשלו.  24%-, כלומר כמהתלמידים דיווחו שלא נכשלו כלל בתעודה האחרונה 24% -כ זה.

עם העלייה בשכבות  .1411-ב 12% -כל, 1225בשנת  12%-כמההסתלקות מהשיעורים ירד עם השנים, 

 בתחושת הלחץ מהלימודים והן עלייה בשיעור ההסתלקות מהשיעורים.  הן הגיל, קיימת עלייה
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 רשימת מקורות

ן של בני נוער על חוסן נעורים: מודל אסטארטגי לצמצום אלימות והתנהגויות סיכו (.1442פיש, י.)-הראל

 WBI (Well-Being International.)מכון  ידי העצמת מנהלים, מורים והורים,

מיצ"ב תשע"א: מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית, (. 1411הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ) -ראמ"ה
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 בקהילה מעורבות והתנדבות. 4

 מבוא

בפעילויות חברתיות  שלהשתתפותהספרות המחקרית בנוגע למעורבות בני נוער בקהילה, מראה 

הן על הבריאות הפיזית, והן על הבריאות הנפשית, באופן  השפעות חיוביות רבות יש והתנדבות בקהילה

(. Reitzes, 2003; Mclntosh, Mets & Youniss, 2005הקשור לפיתוח תפיסות עצמיות חיוביות )

פעילות מסוג זה המתבצעת מחוץ למסגרת לימודים פורמאלית, מנבאת הישגים לימודיים נמצא שבנוסף, 

(Zaff et al., 2003כמו כן .),  ,נמצא שמתבגרים המתנדבים בקהילה, לעומת כאלו שאינם מתנדבים

לתיים חזקים, מציגים מוסריות במקום נוטים לפתח פחות בעיות התנהגות בבגרותם, נהנים מקשרים קהי

(. התנדבות בקהילה Kuperminc, Holditch & Allen, 2001עבודתם ומביעים דאגה לרווחת אחרים )

המערבת אינטראקציה עם אנשים נזקקים, נמצאה כתורמת לפיתוח מודעות עצמית גבוהה, מקדמת 

ות התנדבותית עתידית ולמעורבות עזרה לזרים, ומובילה להתנהג-חברתית והתנהגויות-התנהגות פרו

 (. Reinders & Youniss, 2006פוליטית בקהילה )

 

 מדדי מעורבות והתנדבות בקהילה

 . שלא במסגרת בית ספריתתלמידים המעורבים באופן קבוע בפעילות התנדבותית בקהילה  .1

 סוג הפעילות ההתנדבותית בה התלמידים מעורבים. .1

 

 

 ממצאים עיקריים

 

 ית בקהילה שלא במסגרת בית הספרפעילות התנדבות

 המעורבים באופן קבוע בפעילות התנדבותית. ישנה עליי 1411מהתלמידים בשנת  21%-כ

בקרב שכבת (. 1443בשנת  12%-כו 1442בשנת  12% -מלאורך השנים )הדרגתית בשיעור ההתנדבות 

( וכיתות ח' 12%-ו' )כ ( לעומת כיתות32%-כיתות י' שכיחות ההתנדבות בקהילה היא הגבוהה ביותר )כ

 .(13%-)כ

(, אולם בין שני 21%-( מאשר בקרב בנים )כ23%-גבוה יותר בקרב בנות )כהתנדבות השיעור 

המגזרים קיים הבדל המתבטא בדפוסים הפוכים. כך, למעשה, בנות משני המגזרים מדווחות על שכיחות 

ווחים על שכיחות גבוהה יותר של (, ובנים מן המגזר הערבי מד22%-23%דומה של התנדבות בקהילה )

 (.15%-( לעומת בנים מן המגזר היהודי )כ31%-התנדבות בקהילה )כ
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באופן קבוע בפעילות התנדבותית בקהילה, שלא במסגרת בית  שמעורבים: אחוז התלמידים 1לוח 

 ספרית, מגזר, מגדר וכיתה 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

15.324.319.848.438.343.424.028.326.2ו'

15.027.121.138.730.234.521.127.924.5ח'

24.351.638.038.529.534.046.945.846.4י'

18.234.326.341.932.737.330.734.032.3סה"כ 

8609951,8553383687061,1981,3632,561סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.5הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

לפי כיתה ושנת באופן קבוע בפעילות התנדבותית בקהילה,  שמעורבים: אחוז התלמידים 1.1תרשים 

 סקר

 

 

באופן קבוע בפעילות התנדבותית בקהילה, לפי מגדר  שמעורבים: אחוז התלמידים 1.2תרשים 

 ושנת סקר 
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התנדבותית בקהילה, לפי מגזר, באופן קבוע בפעילות  שמעורבים: אחוז התלמידים 1.3תרשים 

 מגדר ושנת סקר

 

 

 סוג הפעילות ההתנדבותית בה התלמידים מעורבים

מעורבות הם מכלל הנוער(  12%-ביותר )כ יםשכיחהמבין סוגי הפעילות ההתנדבותית,  

ים הנוער משתתפנוספים מבני  14%. מועצות תלמידיםוליטיות או דתיות, תנועות נוער, תנועות פוב

 בסוגים הספציפיים.  5%-לכ 2%-כשיעורים נעים בין ה , כאשרתוומגוונ ותת אחריובפעילו

 

 , לפי מגזר ומגדרבאחוזים ,סוג הפעילות ההתנדבותית בה התלמידים מעורבים: 2לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

אני לא מתנדב באופן 

קבוע
74.966.370.657.866.962.470.466.468.4

מדריך בתנועת נוער, 

פעיל בתנועה פוליטית 

או דתית, במועצת 

תלמידים וכד'

11.214.713.013.611.212.411.913.812.9

פעיל בארגונים כגון: 

מד"א, משמר אזרחי 

וכד'

4.22.63.411.85.98.96.23.54.9

מסייע לאוכ' חלשות 

כגון: קשישים, ילדים 

בסיכון, עולים וכד'

2.34.13.26.22.74.53.43.73.6

פעיל למען איכות 

הסביבה או בע"ח
2.73.83.39.18.78.94.45.14.8

4.68.66.61.64.53.13.87.55.7אחר

8609951,8553383687061,1981,3632,561סה"כ משיבים

כל המדגם מגזר ערבי
כיתה

מגזר יהודי
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 סיכום ומסקנות

 

להשפעות ולתוצאות  מעורבות של בני נוער בפעילויות חברתיות ובהתנדבות בקהילה, מובילה

כמו כן, השתתפות בפעילות התנדבותית תוך גשי, הפיזי, ההתנהגותי והחברתי. חיוביות בתחום הר

אינטראקציה עם אנשים נזקקים, תורמת לפיתוח מודעות עצמית גבוהה ומובילה להתנהגות דומה בעתיד. 

הפעילות  סוגיע לובנוג יתפעילות התנדבותבמעורבות הבנוגע להיקף בפרק זה נשאלו שאלות 

סוגי מבין . בקהילה ההתנדבותעלייה בשיעור ישנה הממצאים מראים שלאורך השנים ההתנדבותית. 

ביותר הוא תנועות נוער, תנועות פוליטיות או דתיות שהשכיח נמצא  הספציפיות, הפעילות ההתנדבותית

הממצאים ככלל, אחרות. ת יורוב המתנדבים מעורבים במגוון פעילויחד עם זאת, ומועצות תלמידים. 

 מלמדים על מגמה חיובית של מעורבות בני נוער בקהילה, לעומת שנים קודמות. 
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 דפוסי בילוי ואינטראקציה עם חברים .2

 

 מבוא

ההשתלבות החברתית ותחושת השייכות לקבוצת השווים, מהוות צורך בסיסי ומשמעותי בתקופת גיל 

(. למיסוד של חברויות עם קבוצת השווים Settertobulte & Gaspar de Matos, 2003הנעורים )

שה של כישורים חברתיים מהותיים ועל ישנה השפעה ארוכת טווח על ההסתגלות החברתית, על הרכי

 ,Poulin & Chan, 2010; Hartupהיכולת להתמודד עם סיטואציות חדשות וחוויות חיים מלחיצות )

אישית חיובית, עלייה ברמות האושר והבטחון  (. בנוסף, נמצא שחברויות מקושרות עם התפתחות1996

 . (Schneider, 2000העצמי והסתגלות לימודית בבית הספר )

התרבות הנוצרת בתוכה, הן שיכריעו האם תהווה הקבוצה -אופייה הייחודי של קבוצת השווים ותת

(. השתתפות במסגרות חברתיות Settertobulte & Gaspar de Matos, 2003גורם חוסן או סיכון )

ה שונות )מועדוני נוער, תנועות נוער(, למשל, נמצאה כבעלת השלכות חיוביות על הבריאות והרווח

(. אולם, לצד היותה של קבוצת השווים מקור לתמיכה Zambon et al., 2010הנפשית של צעירים )

חברתית וגורם המגן מפני רגשות שליליים ובדידות, היא עלולה להיות גם מקור לפיתויים ולהסתכנות 

ות (. נמצא שמידת ההשפעה של קבוצת השווים על התנהגוי;Maxwell, 2001 1441)הראל ועמיתיו, 

סיכון מנבאת באופן חזק התנהגויות שונות של סיכון לבריאות, מעבר להשפעה ההורית, או להשפעתם של 

 ,Maxwell, 2001; Beal, Ausiello & Perrinמאפיינים אחרים כמו דימוי עצמי והערכה עצמית )

ים בתוך (. עוד נמצא, שפעילויות הפנאי בהן מעורבים חברי קבוצת השווים, משפיעות על היחס2001

הקבוצה, על ההסתגלות הפסיכולוגית של החברים בה ועל התוצאות ההתפתחותיות שלהם. כך למשל, 

 שימוש לרעה בחומרים ממכרים נפוץ יותר בקרב מתבגרים המבלים בפעילויות לא מאורגנות )במועדוני

בריהם משמשים (. לעומת זאת, כאשר מתבגרים חולקים פעילות גופנית או ספורטיבית, חפאביםאו  לילה

 (. Ciairano et al., 2002בתפקיד מגן כנגד התנהגויות סיכון )

 -Gifford או העדר קיומם של חברים, עלול להוות גורם מכריע בהסתגלות החברתית ) קיומם

Smith & Brownell, 2003),  בעלי מספר רב של חברים, הראו הסתגלות שצעירים ואכן, מחקרים גילו

נמצאו כיותר  אלוללא חברים. בנוסף, צעירים חברתית גבוהה יותר, מאשר רבה יותר ומסוגלות 

 & Newcombעצמי ושל שביעות רצון מהחיים )-דיווחו על רמות גבוהות יותר של ערךותיים וחבר

Bagwell, 1995 .) ,בני נוער החשים בודדים, נמצאו כבעלי סבירות גבוהה לפתח התנהגויות  לעומת זאת

(, הפרעות אכילה, עבריינות Gaspar & Matos, 2008ן עישון ושתיית אלכוהול )סיכון לבריאות כגו

 (.  Brengden et al., 2002ובריונות )

 

 



114 
 

 מדדי בילוי ואינטראקציה עם חברים

תלמידים שדיווחו כי אין להם אף חבר או חברה קרובים .1
1

 . 

 ים בשבוע או בילוי יתר: תלמידים המבלים בדרך כלל מחוץ לבית עם חברים חמישה ערב .1

 יותר.

 העדר בילוי: תלמידים שבדרך כלל אינם מבלים מחוץ לבית עם חברים אף לא ערב אחד  .2

 בשבוע.

 תלמידים שדיווחו כי קל להם לשוחח עם החבר/ה הטוב/ה ביותר על עניינים שמאוד  .3

 מטרידים אותם. 

 פר והם תלמידים שדיווחו כי קרה להם שתלמידים אחרים לא רצו לבלות איתם בבית הס .2

 מצאו את עצמם לבד. 

 או  (SMS) תלמידים שדיווחו כי הם מדברים עם חבריהם בטלפון, שולחים הודעות טקסט .2

 .יותר)אימייל, צ'אט וכו'( פעם ביום או איתם קשר באינטרנט  יוצרים

  החודשים האחרונים הם עשו מעשה מסוכן רק כדי להוכיח 11-בשתלמידים שדיווחו  .7

 ם לעשותו. לחבריהם שהם מסוגלי

 

 

  ממצאים עיקריים

 ניתן לראות, (2)לוח  בבחינה כוללת של המדדים השונים בפרק זה, כפי שמוצג בלוח המסכם

עם לפחות בשבוע  דמבלים ערב אח 54% -כ קשרים חברתיים חזקים. יש תלמידיםשל הלרוב הגדול ש

 בטלפון או ם חבריהםעמתקשרים  23% -וכקל להם לשוחח עם חבר טוב, מדווחים ש 52% החברים,

מסוכן  ביצוע מעשה ניתן לזהות דפוסי התנהגויות סיכון כמו: ,מאידך .מידי יום טאינטרנה באמצעות

 .(11%-)כ ערבים או יותר בשבועתר בחמישה י יבילוו ,(12%-)כ בעידוד החברים

י עם המדדים. הקשר היומיומ מגזר, עולה שונות בין פי-פי מגדר ועל-בבחינת תתי הקבוצות על

גבוה יותר בקרב בנות מאשר בקרב בנים. עשיית מעשה מסוכן בעידוד חברים דווח בשיעור גבוה  חברים

שתלמידים מהמגזר הערבי מתקשרים  ,בקרב בנות. מהשוואה בין המגזרים עולה ריותר בקרב בנים מאש

תלמידים  הרבה פחות עם חבריהם, לעומת תלמידים מהמגזר היהודי. בהתאמה, אחוז גבוה יותר של

 מהמגזר הערבי, לעומת המגזר היהודי, דיווחו שמצאו עצמם במצב שתלמידים לא רצו לבלות איתם. 

                                           
1

 -ו 1441נשאלה שאלה אחת בנוגע לכמה חברים/ות קרובים/ות יש לך. בשנים  1443 -ו 1225, 1223בשנים  

 כמה חברים בנים יש לך והשנייה על כמה חברות בנות. , נשאלו שתי שאלות שונות, האחת על 1442
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2111: מדדים של דפוסי בילוי ואינטראקציה עם חברים 9לוח מסכם   

מבלים מחוץ לבית 5 

ערבים או יותר בשבוע
12.214.010.413.111.9

מבלים לפחות ערב אחד 

בשבוע
79.981.378.669.084.0

קל להם לשוחח עם החבר 

הטוב ביותר
89.086.491.588.589.1

קרה שתלמידים לא רצו 

לבלות איתם
26.528.124.832.724.2

בשנה האחרונה עשו 

מעשה מסוכן רק כדי 

להוכיח לחבריהם שהם 

מסוגלים לעשות זאת

28.640.316.835.326.0

מדברים בטלפון, יוצרים 

קשר דרך סמס או 

באינטרנט עם חבריהם 

לפחות פעם ביום

54.147.760.536.060.8

סה"כ יהודיםסה"כ ערביםסה"כ בנותסה"כ בניםסה"כהמדד

 

 

 מספר חברים 

מהתלמידים בשנת  1%כהתלמידים נשאלו בנוגע למספר החברים או החברות הקרובים שלהם. 

דיווחו שאין להם אף חבר או חברה קרובים. התלמידים מהמגזר הערבי מדווחים בשכיחות מעט  1411

( על כך שאין להם חברים קרובים. בנים 4.7%תלמידים מהמגזר היהודי )ה( מ1.2%גבוהה יותר )

( מאשר בנים 1.5%מהמגזר הערבי מדווחים על כך שאין להם חברים קרובים, בשכיחות גבוהה יותר )

בנות  4.2%(. לעומת זאת, בנות משני המגזרים מדווחות על מדד זה בשכיחות דומה )1%במגזר היהודי )

בנות במגזר הערבי(. כמו כן ניתן להבחין שעם הגיל קיימת עלייה בשיעור הדיווח  4.7%-במגזר היהודי ו

 בכיתה י'(. 1.2%בכיתה ו' לעומת  4.2%חברים קרובים ) העדרעל 

 

: אחוז התלמידים שאין להם אף חבר או חברה קרובים לפי מגזר, מגדר וכיתה1לוח 
2

 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

0.40.30.41.20.50.90.60.30.5ו'

1.50.10.80.40.30.41.20.20.7ח'

1.01.11.13.91.22.61.81.11.5י'

1.00.50.71.80.71.31.20.50.9סה"כ 

72997381251774114755סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 
 ±. 4.1הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

                                           
2

 -ו 1441נשאלה שאלה אחת בנוגע לכמה חברים/ות קרובים/ות יש לך. בשנים  1443 -ו 1225, 1223בשנים  

 נשאלו שתי שאלות שונות, האחת על כמה חברים בנים יש לך והשנייה על כמה חברות בנות. 1442



116 
 

: אחוז התלמידים שאין להם אף חבר או חברה קרובים לפי כיתה1.1תרשים 
3
ושנת סקר   

 

 

 להם אף חבר או חברה קרובים לפי מגדר ושנת סקר : אחוז התלמידים שאין1.2תרשים 

 

 

 : אחוז התלמידים שאין להם אף חבר או חברה קרובים לפי מגזר, מגדר ושנת סקר1.3תרשים 

 

                                           
3

 -ו 1441אלה שאלה אחת בנוגע לכמה חברים/ות קרובים/ות יש לך. בשנים נש 1443 -ו 1225, 1223בשנים  

 נשאלו שתי שאלות שונות, האחת על כמה חברים בנים יש לך והשנייה על כמה חברות בנות. 1442
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 בילוי חברתי 

התלמידים נשאלו בנוגע לתדירות הבילוי שלהם עם חבריהם מחוץ לביתם והתבקשו לדרג 

חמישה ערבים בשבוע או יותר, ושל העדר בילוי, כלומר אף מדדים המתארים מצב של בילוי יתר, כלומר 

 לא ערב אחד בשבוע. 

מתלמידים דיווחו שהם מבלים עם חבריהם מחוץ לביתם לכל  11%-שכ ,ניתן לראות 1בלוח 

( מבנות 15%-הרבה )כבשכיחות גבוהה בכך ערבים בשבוע. בנים מהמגזר הערבי דיווחו על  2הפחות 

קטן.  הינו( 11%-( לבנות )כ11%-ילו בקרב המגזר היהודי הפער בין בנים )כ(, וא5%-במגזר הערבי )כ

עוד  .בכיתה י'( 12%-בכיתה ו' לעומת כ 11%-עם הגיל קיימת עלייה בשיעור הדיווח על בילוי יתר )כ

 11% -לכ 1225בשנת  14%-עם השנים חלה ירידה בשיעור הדיווח על מדד זה )מכניתן לראות, כי 

 . 1411ל 1442שנת בין ר עיקר השינוי הוא כאש (1411בשנת 

 12%-כמעם הגיל בשכיחות ) ישנה ירידה , כאשר 14% -כ הוא שיעורי הדיווח על העדר בילוי

( לעומת 21%גבוהה יותר )השכיחות תלמידים מהמגזר הערבי  בקרב .בכיתה י'( 13%-בכיתה ו' לעומת כ

בין בנים לבנות משתנה בין המגזרים השונים, הן (. עוד עולה, כי הפער 12%תלמידים מהמגזר היהודי )

הרבה (. בקרב המגזר הערבי, בנות מדווחות על העדר בילוי בשכיחות 2)ראה לוח בכיוונו בגודלו והן 

(, ואולם בקרב המגזר היהודי בנים מדווחים על העדר בילוי 11%-( מבנים )כ31%-גבוהה )כיותר 

עם השנים חלה עלייה משמעותית במדד זה (. 13%-ת )כבנולעומת ה( 15%-בשכיחות גבוהה במעט )כ

 (.1411בשנת  14% -לכ 1225בשנת   2% -)מכ

 

ערבים או יותר בשבוע, לפי מגזר,  5מבלים מחוץ לבית עם חברים/חברות : אחוז התלמידים ש2וח ל

 מגדר וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

9.48.59.016.514.115.311.310.010.7ו'

12.610.511.613.95.19.513.09.111.1ח'

15.214.915.124.94.114.517.812.014.9י'

12.411.311.918.47.813.114.010.412.2סה"כ 

1,7842,0233,8077127581,4702,4962,7815,277סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

  ±.4.45הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 
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ערבים או יותר בשבוע, לפי  5מבלים מחוץ לבית עם חברים/חברות ש: אחוז התלמידים 2.1תרשים 

 כיתה ושנת סקר

 

 

ערבים או יותר בשבוע, לפי  5מבלים מחוץ לבית עם חברים/חברות ש: אחוז התלמידים 2.2תרשים 

 מגדר ושנת סקר

 

 

ערבים או יותר בשבוע, לפי  5/חברות מבלים מחוץ לבית עם חבריםש: אחוז התלמידים 2.3תרשים 

 מגזר, מגדר ושנת סקר
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 השוואה בינלאומית

בין התלמידים מישראל לבין התלמידים משאר המדינות השותפות מציג השוואה  1.3תרשים 

ערבים  2במחקר, במדד המתאר מצב של בילוי יתר, כלומר בילוי עם חברים מחוץ לבית, לכל הפחות 

במדד זה עם שיעור  חמישה עשרכי התלמידים הישראלים מדורגים במקום ה בשבוע. הממצאים מראים

  . 11%-של כ

 

ערבים בשבוע או יותר עם חברים,  5מבלים ש 15-ו 13, 11וז התלמידים בגילאי : אח2.4תרשים 

 לפי מדינה

 

 

 

 



121 
 

בוע בדרך כלל אינם מבלים ערבים עם חברים/חברות, אף לא ערב אחד בשש: אחוז התלמידים 3לוח 

 לפי מגזר, מגדר וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

27.821.624.731.545.938.728.828.228.5ו'

14.613.013.817.140.228.715.320.417.9ח'

10.97.99.415.436.025.712.115.513.8י'

17.814.216.021.340.731.018.721.420.1סה"כ 

1,7842,0233,8077127581,4702,4962,7815,277סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

בדרך כלל אינם מבלים ערבים עם חברים/חברות, אף לא ערב אחד ש: אחוז התלמידים 3.1תרשים 

 בשבוע לפי כיתה ושנת סקר

 

 

עם חברים/חברות, אף לא ערב אחד  בדרך כלל אינם מבלים ערביםש: אחוז התלמידים 3.2תרשים 

 בשבוע לפי מגדר ושנת סקר
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בדרך כלל אינם מבלים ערבים עם חברים/חברות, אף לא ערב אחד ש: אחוז התלמידים 3.3תרשים 

 בשבוע לפי מגזר, מגדר ושנת סקר

 

 

 קלות שיחה עם חברים

הם על עניינים התלמידים נשאלו באיזו מידה קל להם לשוחח עם החבר/ה הטוב/ה ביותר של

מהתלמידים השיבו שקל להם לשוחח עם חבריהם הטובים על עניינים  52%שמאוד מטרידים אותם. 

שמטרידים אותם, ללא הבדל בין שני המגזרים. בקרב המגזר הערבי לא נמצא הבדל משמעותי בין בנים 

 לעומת( 22%-)כיש פער לטובת הבנות  (, אולם בקרב המגזר היהודי55%-( לבין בנות )כ52%-)כ

 (. 52%-בנים )כה

 

: אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם חבר/ה הטוב/ה ביותר על עניינים שמאוד מטרידים 4לוח 

 אותם, לפי מגזר, מגדר וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

82.089.485.783.783.483.682.587.885.2ו'

83.594.889.293.091.192.186.093.889.9ח'

91.094.092.589.590.490.090.693.091.8י'

85.592.789.188.788.388.586.491.589.0סה"כ 

1,7092,0023,7116787261,4042,3872,7285,115סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 4.1הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 
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ר/ה הטוב/ה ביותר על עניינים שמאוד : אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם חב4.1תרשים 

 מטרידים אותם, לפי כיתה ושנת סקר

 

 

: אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם חבר/ה הטוב/ה ביותר על עניינים שמאוד 4.2תרשים 

 מטרידים אותם, לפי מגדר ושנת סקר

 

 

אוד : אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם חבר/ה הטוב/ה ביותר על עניינים שמ4.3תרשים 

 מטרידים אותם, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר
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 תחושת הבדידות

כתוצאה התלמידים נשאלו האם קרה להם שתלמידים אחרים לא רצו לבלות עמם בבית הספר, ו

בנות(.  12%-בנים וכ 15%-מהתלמידים השיבו על כך בחיוב )כ 17%-הם מצאו את עצמם לבד. כמכך 

(. 13%-( מתלמידים מהמגזר היהודי )כ22%-גבוהה יותר )כ תלמידים מהמגזר הערבי דיווחו בשכיחות

 בכיתה י'(. 11%-בכיתה ו' לעומת כ 22%-ירידה בשכיחות מדד זה )כישנה עם הגיל 

 

קרה להם שתלמידים אחרים לא רצו לבלות איתם בבית הספר והם מצאו ש: אחוז התלמידים 5לוח 

 את עצמם לבד, לפי מגזר, מגדר וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

29.629.029.343.143.443.333.332.933.1ו'

25.123.124.136.318.027.228.121.724.9ח'

20.018.119.130.724.927.822.919.921.4י'

24.923.424.236.728.832.728.124.826.5סה"כ 

1,7922,0283,8207137571,4702,5052,7855,290סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.1הינו %  22%רמת ביטחון של *רווח בר סמך ב

 

קרה להם שתלמידים אחרים לא רצו לבלות איתם בבית הספר והם ש: אחוז התלמידים 5.1תרשים 

 מצאו את עצמם לבד, לפי כיתה ושנת סקר
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והם  קרה להם שתלמידים אחרים לא רצו לבלות איתם בבית הספרש: אחוז התלמידים 5.2תרשים 

 מצאו את עצמם לבד, לפי מגדר ושנת סקר

 

 

קרה להם שתלמידים אחרים לא רצו לבלות איתם בבית הספר והם ש: אחוז התלמידים 5.3תרשים 

 מצאו את עצמם לבד, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר
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 אינטראקציות חברתיות

אמצעות טלפון, התלמידים נשאלו בנוגע לתדירות יצירת הקשר עם חבריהם במהלך היום, ב

מהתלמידים דיווחו כי הם יוצרים קשר  23%-מייל, צ'אט וכו'(. כאיאו אינטרנט )( SMS)הודעות טקסט 

עם חבריהם באחת מן הצורות הללו, לכל הפחות פעם אחת ביום. ככלל, תלמידים מהמגזר היהודי דיווחו 

בנות דיווחו על כך בשכיחות (. 22%( מתלמידים מהמגזר הערבי )21%-על כך בשכיחות גבוהה יותר )כ

 בשני המגזרים ובכל הכיתות.  והדבר נכון (35%-( מבנים )כ21%-גבוהה יותר )כ

 

מדברים עם חבריהם בטלפון, שולחים הודעות טקסט או יוצרים איתם ש: אחוז התלמידים 6לוח 

 ם או יותר, לפי מגזר, מגדר וכיתהמייל, צ'אט וכו'( פעם ביואיקשר באינטרנט )

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

41.453.847.622.722.422.636.445.340.9ו'

52.669.160.935.545.340.448.062.755.4ח'

64.383.373.843.146.744.958.673.466.0י'

52.868.760.833.838.136.047.760.554.1סה"כ 

1,7922,0233,8157157581,4732,5072,7815,288סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 
 *לא נשאל בשנים קודמות 

 ±. 1.2הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

החודשים האחרונים עשו מעשה מסוכן רק כדי להוכיח  11-התלמידים נשאלו האם בבנוסף, 

-מהמגזר היהודי וכ 12%מהתלמידים ענו על שאלה זו בחיוב ) 12%-לחבריהם שהם מסוגלים לעשותו. כ

מהמגזר הערבי(, ללא הבדל רב בין הגילאים השונים. בנים דיווחו על כך בשכיחות גבוהה הרבה  22%

 ( והדבר הנכון בשני המגזרים ובכל הכיתות.17%-( מבנות )כ34%-יותר )כ

 

החודשים האחרונים עשו מעשה מסוכן רק כדי להוכיח לחבריהם  12-: אחוז התלמידים שב7לוח 

 י מגזר, מגדר וכיתהשהם מסוגלים לעשותו, לפ

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

38.613.826.248.124.436.341.216.729.0ו'

37.414.826.151.420.636.041.216.428.8ח'

35.316.125.746.820.733.838.417.427.9י'

37.114.926.048.821.935.340.316.828.6סה"כ 

1,7912,0283,8197147581,4722,5052,7865,291סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 *לא נשאל בשנים קודמות 

 ±. 1.1הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 
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 סיכום ומסקנות

חברויות וקשרים עם קבוצת השווים הינם בעלי חשיבות בכל גיל, אולם בגיל ההתבגרות יש להם 

ר לתמיכה חברתית חשובה, והקשרים הנוצרים במסגרתה תפקיד רב משמעות. קבוצת השווים מהווה מקו

להשלכות חיוביות על הבריאות ותורמים לרכישת כישורים חברתיים, התמודדות עם סיטואציות שונות 

והרווחה הנפשית. בד בבד עם היותה גורם חוסן המגן מפני רגשות שליליים, קבוצת השווים עלולה להוות 

לפיתויים ולהסתכנות. קשר רופף עם קבוצת השווים, מלבד חץ לגם גורם סיכון בשל היותה מקור 

ההשפעות השליליות שלו על תחושת הערך העצמי ועל פיתוח המיומנויות החברתיות, גם כן בעל סבירות 

אופייה של קבוצת השווים ופעילויות הפנאי בהן מעורבים  התנהגויות סיכון לבריאות. לעידודגבוהה 

בפרק זה נשאלו שאלות בנוגע  .ם קבוצת השווים תהווה גורם חוסן או סיכוןאלו שיכריעו הא ןחבריה, ה

 למספר חברים, להרגלי בילוי עם חברים ודפוסי תקשורת עמם, לתמיכה החברתית ולתחושת בדידות.

המדדים המתארים בדידות.  לבשכיחות הדיווח על כל 1411בשנת ממצא מעודד הוא, שחלה ירידה 

 14%-כל 1225בשנת  2%-מכהעדר הבילוי עם חברים עלה עם השנים ) לעומת זאת, נמצא ששיעור

(, לעומת 31%-(. ממצא מעניין הוא השכיחות הגבוהה של בנות מהמגזר הערבי במדד זה )כ1411בשנת 

-בנים מהמגזר הערבי ולעומת בנים ובנות מהמגזר היהודי. ממצא זה הינו עקבי לאורך השנים החל מ

מדאיגה: כמעט מחצית מהבנות במגזר הערבי אינן מבלות מחוץ לבית עם  , ומצביע על התפתחות1441

 חברים או חברות כלל.
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 שי מחשב ומדיהשימו -פעילות פנאי. 6

 מבוא

מתבגרים מבלים את מרבית זמנם הפנוי תוך עיסוק בפעילויות פנאי שונות, החל מפעילויות 

(. (Csikszentmihalyi, Rathunde & Whalen, 1993ספורט ועד למשחקי מחשב וצפייה בטלוויזיה 

שיעורי בית וכו'( השימוש הגובר של בני נוער במחשב לצרכים שונים )משחקי מחשב, גלישה באינטרנט, 

 תוהחברתית , הקוגניטיביתשאלות בנוגע להשפעה על חייהם ועל התפתחותם הפיזימעלה 

(Subrahmanyam et al., 2000 .)ים הן מול מבלהם בה את כמות הזמן הכוללת ש יםמגדיל בני נוער

ונה לקויים פעילות גופנית ודפוסי תז העדרכמו  מחשב והן מול טלוויזיה על חשבון פעילויות אחרות

(Dallago, Santinello & Davoli, 2005 .)שבני נוער שאינם צופים בטלויזיהבמספר מחקרים נמצא , 

 & Dallago, Santinello) מבצעים באופן משמעותי יותר פעילות גופנית מאשר אלו שצופים בטלויזיה

Davoli, 2005; Hardy, Bass & Booth, 2007; Hager, 2006 .)קשר את החשיפה אולם לא ניתן ל

מחשב, ובפרט במשחקי  שימושי קשר ביןעל יעים במחקרים מצלמסכים רק עם התנהגויות לקויות, שכן 

 (.Csikszentmihalyi et al., 2000הישגים לימודיים טובים )ופיתוח אוריינות מחשב, למחשב, 

 

 מדדי פעילות פנאי

כאשר יש הבחנה בין לוויזיה. השאלון כלל שש שאלות בנושא הרגלי שימוש במחשב וצפייה בט

הרגלים אלו באמצע השבוע ושלוש  עלשלוש שאלות השבוע. היינו, -שימושים במהלך השבוע לעומת סוף

 שאלות לגבי הרגלים אלו בסופי שבוע. מתוך שאלות אלו נבנו שלושה מדדים:

מהלך הפנוי באו יותר, בזמנם ביום הם בדרך כלל משחקים במחשב ארבע שעות ש. תלמידים שדיווחו 1

 . שבוע-/סוףימי השבוע

 ,ליין, אינטרנט, דואר אלקטרונינרך כלל משתמשים במחשב לצ'טים או. תלמידים שדיווחו כי הם בד1

 . שבוע-/סוףימי השבועמהלך או יותר, בזמנם הפנוי בביום שיעורי בית וכו', ארבע שעות 

 ביום (, ארבע שעותDVDבבווידיאו או  . תלמידים שדיווחו כי הם בדרך כלל צופים בטלוויזיה )כולל2

 . שבוע-/סוףימי השבועמהלך או יותר, בזמנם הפנוי ב
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 ממצאים עיקריים

בחינת שלושת המדדים שנבדקו בפרק זה, עולה שמבין פעילויות הפנאי בהן עוסקים בני נוער ב

מפעילות זו, ניתן  (. בפער לא רב22%-באופן יומיומי, צפייה בטלויזיה היא הפעילות השכיחה ביותר )כ

(. בשני סוגי הפעילות 21%-לראות את השימוש במחשב לצרכים שונים ביניהם שימוש באינטרנט )כ

הללו לא נצפה פער משמעותי בין בנים לבנות. בשלושת המדדים, שיעורי הדיווח בקרב המגזר הערבי היו 

 גבוהים יותר בהשוואה למגזר היהודי.  

 

 שעות ביום( 4)לפחות  2111 ויות פנאיפעילמדדים של  :11לוח מסכם 

28.533.923.034.926.1משחקים במחשב

משתמשים במחשב לצ'טים, 

אינטרנט, דוא"ל וכו'
30.830.031.532.730.0

35.636.335.038.234.7צופים בטלויזיה

סה"כ מגזר 

ערבי

סה"כ מגזר 

יהודי
סה"כ בנותסה"כ בניםסה"כהמדד

 

 

 שימוש במחשב

במחשב לצורך משחקים יומיומי עלייה בשימוש  מסתמנת 1411 - 1442בין השנים 

 באופן יומיומי בשימוש במחשבוכן נראית עלייה משמעותית אף יותר  בוקס וכו'(-)פלייסטיישן, אקס

ניתן לראות שבנים מדווחים  1שיעורי בית וכו'. בלוח  ,דואר אלקטרוני נטרנט,ליין, איאונצ'טים  לצורך

(, באופן עקבי 12%( לעומת בנות )23%-על שיעור גבוה יותר של שימוש במחשב לצורך משחקים )כ

ליין, אינטרנט, דואר אלקטרוני, שיעורי אונשימוש במחשב לצורך צ'טים בלעומת זאת,  בשני המגזרים.

לראות כי עם  באופן טבעי, ניתן(. 21%-לבנות )כ (24%) בין בניםרב פער מצא נלא , (1וח בית וכו' )ל

בכיתה י'(,  17%-ח' לכ-'ו בכיתות  12%-הגיל קיימת ירידה בשימוש במחשב לצורך משחקים )מכ

 בכיתה י'(. 23%-בכיתה ו' לכ 17%-גלישה ברשת )מכצורכי עלייה בשימוש במחשב לו

 

בוקס וכו'( ארבע שעות -סטיישן, אקס-בדרך כלל משחקים במחשב )פלייים ש: אחוז התלמיד1וח ל

 או יותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי מגזר, מגדר וכיתהביום 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

33.423.528.538.123.931.034.723.629.2ו'

32.521.527.042.629.936.335.223.829.5ח'

27.018.822.945.429.637.531.921.726.8י'

31.021.326.142.027.834.933.923.028.5סה"כ 

1,7872,0203,8077077561,4632,4942,7765,270סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.1הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 
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בוקס וכו'( ארבע -ישן, אקססטי-בדרך כלל משחקים במחשב )פלייש: אחוז התלמידים 1.1תרשים 

 או יותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי כיתה ושנת סקר ביום שעות

 

 

בוקס וכו'( ארבע -סטיישן, אקס-בדרך כלל משחקים במחשב )פלייש: אחוז התלמידים 1.2תרשים 

 ושנת סקר מגדראו יותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי ביום שעות 

 

 

בוקס וכו'( ארבע -סטיישן, אקס-בדרך כלל משחקים במחשב )פליישדים : אחוז התלמי1.3תרשים 

 ושנת סקר מגדראו יותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי מגזר, ביום שעות 
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 השוואה בינלאומית

בין התלמידים מישראל לבין התלמידים משאר המדינות השותפות מציג השוואה  1.3תרשים 

. הממצאים מראים כי התלמידים הישראלים צורך משחקיםל במחקר, ביחס להרגלי שימוש במחשב

בוקס וכו'( ארבע -סטיישן, אקס-מדורגים במקום הראשון בשיעור השימוש במחשב לצורך משחקים )פליי

 .12%, עם כאו יותר, בזמנם הפנוי בימי השבועביום שעות 

 

לצורך משחקים  בדרך כלל משתמשים במחשבש 15-ו 13, 11: אחוז התלמידים בגילאי 1.4רשים ת

 או יותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי מדינה ביום בוקס וכו'( ארבע שעות-סטיישן, אקס-)פליי
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דואר אלקטרוני,  ליין, אינטרנט,נרך כלל משתמשים במחשב לצ'טים אובדש: אחוז התלמידים 2לוח 

 לפי מגזר, מגדר וכיתה או יותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, ביום שיעורי בית וכו', ארבע שעות

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

25.627.126.434.223.929.128.026.227.1ו'

27.032.529.839.428.634.030.331.430.9ח'

30.137.934.035.734.435.131.637.034.3י'

27.632.530.036.429.032.730.031.530.8סה"כ 

1,7842,0143,7987107571,4672,4942,7715,265סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 
 

 ±. הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

ליין, אינטרנט, דואר נדרך כלל משתמשים במחשב לצ'טים אובש: אחוז התלמידים 2.1תרשים 

ושנת או יותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי כיתה ביום אלקטרוני שיעורי בית וכו', ארבע שעות 

 סקר

 

 

ליין, אינטרנט, דואר נתמשים במחשב לצ'טים אובדרך כלל משש: אחוז התלמידים 2.2תרשים 

ושנת  מגדראו יותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי ביום אלקטרוני שיעורי בית וכו', ארבע שעות 

 סקר
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ט, דואר ליין, אינטרננרך כלל משתמשים במחשב לצ'טים אובדש: אחוז התלמידים 2.3תרשים 

 מגדראו יותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי מגזר, ביום אלקטרוני שיעורי בית וכו', ארבע שעות 

 ושנת סקר
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 השוואה בינלאומית

בין התלמידים מישראל לבין התלמידים משאר המדינות השותפות השוואה מציג  1.3תרשים 

אינטרנט, דואר אלקטרוני, שיעורי בית וכו', ליין, נאו טיםצ'במחקר, ביחס להרגלי שימוש במחשב לצורך 

ראשון במדד זה, עם . ניתן לראות כי התלמידים הישראלים מדורגים במקום האו יותרביום ארבע שעות 

 . 21%שיעור של 

 

לצ'טים און  משתמשים במחשבשבדרך כלל  15-ו 13, 11: אחוז התלמידים בגילאי 2.4תרשים 

או יותר, בזמנם הפנוי בימי ביום עורי בית וכו', ארבע שעות ליין, אינטרנט, דואר אלקטרוני שי

 השבוע, לפי מדינה
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 צפייה בטלוויזיה

(, 32%) 1441( לעומת שנת 22%-)כ 1411קיימת ירידה בשיעור הצפייה בטלוויזיה בשנת 

ת ( לבנו22%-נצפית מגמה של התייצבות, ללא פער משמעותי בין בנים )כ 1443-1411אולם בין השנים 

-( לעומת בנים מהמגזר היהודי )כ31%-צפייה גבוה יותר )כה(. בקרב בנים מהמגזר הערבי שיעור 22%)

( באורח 22%-22%-כמה של צפייה בטלוויזיה )(, אולם בנות משני המגזרים מדווחות על שיעור דו22%

  יומיומי.

 

י.וי.די(, ארבע שעות בדרך כלל צופים בטלוויזיה )כולל בווידאו או בדש: אחוז התלמידים 3לוח 

 וכיתה מגדראו יותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי מגזר, ביום 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

38.236.937.643.133.238.239.635.937.8ו'

34.736.435.638.237.337.835.636.636.1ח'

31.330.731.040.337.138.733.732.433.1י'

34.734.734.740.535.938.236.335.035.6סה"כ 

1,7892,0173,8067127561,4682,5012,7735,274סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.2הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

בדרך כלל צופים בטלוויזיה )כולל בווידאו או בדי.וי.די(, ארבע ש: אחוז התלמידים 3.1תרשים 

 בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי כיתה ושנת סקר או יותר,ביום שעות 
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בדרך כלל צופים בטלוויזיה )כולל בווידאו או בדי.וי.די(, ארבע ש: אחוז התלמידים 3.2תרשים 

 ושנת סקר מגדראו יותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי ביום שעות 

 

 

וידאו או בדי.וי.די(, ארבע בדרך כלל צופים בטלוויזיה )כולל בוש: אחוז התלמידים 3.3תרשים 

 ושנת סקר מגדראו יותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי מגזר, ביום שעות 
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 השוואה בינלאומית

בין התלמידים מישראל לבין התלמידים משאר המדינות השותפות השוואה מציג  2.3תרשים 

מדורגים במקום השני,  במחקר, ביחס להרגלי צפייה בטלויזיה. ניתן לראות כי התלמידים הישראלים

 או יותר.ביום בשיעור הדיווח על צפייה בטלוויזיה ארבע שעות  כלומר, במקום גבוה מאוד

 

צופים בטלוויזיה )כולל בווידאו או בדרך כלל ש 15-ו 13, 11: אחוז התלמידים בגילאי 3.4תרשים 

 נהלפי מדיאו יותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, ביום בדי.וי.די(, ארבע שעות 
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 סיכום ומסקנות

(, משחקי DVDבפעילויות הפנאי המוצגות בפרק זה כוללות צפייה בטלוויזיה )כולל בווידאו או 

מחשב ושימוש במחשב לצורך צ'טים אונליין, אינטרנט, דואר אלקטרוני, שיעורי בית וכו'. העיסוק הגובר 

ל התפתחותם בתחומים הפיזי, הקוגניטיבי של בני נוער בפעילויות אלו, הינו בעל השפעה על חייהם וע

 והחברתי.

מהתלמידים משתמשים במחשב לצורך משחקים בתדירות של  24%הממצאים מראים שכמעט 

או יותר בזמנם הפנוי בימי השבוע, נתון הממקם את התלמידים הישראלים במקום ביום ארבע שעות 

( לעומת בנות 23%-בנים )כ חד בקרבגבוהה במיו יחותהראשון בדירוג הבינלאומי של מדד זה. השכ

 באופן יומיומישימוש במחשב (. התלמידים הישראלים מדורגים במקום הראשון בעולם גם ב12%)

. לא נמצא פער רב בין 21%עם שיעור של  ,שיעורי ביתודואר אלקטרוני ליין, אינטרנט, נלצורך צ'טים או

 . 1442 שנת ימת עלייה בשכיחות לעומתבנים לבנות במדד זה. בשני המדדים של שימוש במחשב קי

או יותר בזמנם ביום מהתלמידים מדווחים על צפייה בטלוויזיה במשך ארבע שעות  22%-כ

ירידה ישנה יחד עם זאת, . 1443-1411שנים מדד זה בין האין שינוי בפנוי, ללא הבדל בין בנים לבנות. ה

בדירוג הבינלאומי, ישראל ממוקמת דין, ע(. 32%-)כ 1441בטלוויזיה, לעומת שנת  באחוזי הצפייה

 בטלוויזיה. היומיומית  בהיקף הצפייהבמקום השני 

מצביע על מעורבות גבוהה  של צריכת מדיה,המדדים  לושתחשוב לציין כי הדירוג של ישראל בש

 פעילות אחרת. בביותר בפעילויות האלו. הדבר מעורר שאלות לגבי הזמן שנשאר להשקיע בלימודים או 
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