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 המחקרתמצית 

 מבואה. 1

כן, על פי -ילדים חיים כיום בעולם דינמי ומאתגר, שתהליכי השינוי המתרחשים בו רבים ומהירים. כמו

התפיסה הרווחת בקרב אנשי מקצוע העוסקים בתחום ילדים, תופעות מסוימות שאפיינו בעבר בני נוער, 

 מתרחשות כיום בגילים מוקדמים יותר. 

לתחומי חיים מסוימים  יםמתייחסמספר מקורות מידע: חלקם  33-3בישראל בתחום ילדים בני קיימים כיום 

הללו והמידע  הנתונים. עד כה לא נעשתה אינטגרציה של (ו-לטווח גילים צר )לדוגמה, שכבות כיתה דאו  בלבד

ברוקדייל לביצוע -'וינטג-אשלים פנה למכון מאיירס-ישראל-לא הוצג באופן מרוכז ושיטתי. לפיכך, ג'וינט

 ניתוח אינטגרטיבי זה.  

( 33-3 בני להלן; 33 בני)כולל  33-3 בני לילדים המתייחס( קיים מידע של)ניתוח  שניוני ניתוח מביא זה דוח

 : מקורות מגוון מתוךוניתחנו מידע  איתרנו אפשרה ככל רחבהמתן תמונה  לצורך .בקהילה החיים בישראל

 )כל הגילים או חלק מהם(  33-3ווח הגילים בנושא ילדים בט סקרים .א

)http://www.isciweb.org/  Tzadok, A., -Arieh, A., & Kaye-Ben 0036135  'סקר עולמות הילדות' -

2015)    

ל על בריאות, רווחה נפשית וחברתית ודפוסי התנהגויות סיכון בקרב בני נוער בישרא מחקר -

 (0033, ואחריםפיש -הראל', HBSC)להלן: 'סקר 

 (0033בראון,  מילוורד-שילוב' )מכון באינטרנט גלישה בטיחות'סקר  -

  משקי בית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  סקרי .ב

 (0036' )בית משקי הוצאות'סקר  -

 (.0030' )טווח ארוך בית משקי'סקר  -

  הממשלה משרדיידי -עלנאספים ה תוניםנ   ג.   

 (0035"ה, ראמ' )פדגוגית וסביבה אקלים נתוני"ד: עתש'מיצ"ב    -            

 (0034"ה, ראמ' )החינוך מערכת כלפי הורים עמדותסקר ' -

 (. 0035"ה, מאי1נובמבר ראמ' )תלמידים דיווחיפי -על הספר בבתי האלימות רמת'ניטור  -

נוער התכנית הלאומית לילדים ול - 0630במסגרת נתונים לגבי ילדים שאותרו בסיכון  קובץ -

 (.ברוקדייל-ג'וינט-מאיירסידי -על)עיבוד וניתוח  0035-0007 סיכוןב

 ("דתשע"ל שנה, החינוך)משרד  ומוסדות תלמידים קובץ -

 

http://www.isciweb.org/
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 ילדים לחיי הנוגעים מרכזיים תחומים במגוון ומקיפה עדכנית מצב תמונת להציג היאהניתוח  מטרת

 לילדים תכניות לפיתוחבסיס  ישמשו, בארץ הילדים בקרב מדאיגות תופעות לזהות אפשרי הניתוח. בישראל

  .המשפחותו הילדים מאפייניל מרבית התאמה תוך, ולמשפחותיהם

בוחן  הוא. ואנשי מקצוע מורים בבתי ספר יסודיים ,הניתוח חושף את נקודת המבט של הילדים, ההורים

 בעיקר שונות בין בנות לבנים ובין יהודים לערבים. 

מכלל  הילדים בני  %66, המהווים 3-33ילדים בני  874,000-חיו בישראל כ 5003בשנת  1פי נתוני הלמ"ס,-על

כלכלי של המשפחה; הורות -. המחקר בוחן את מצב הילדים בתחומי החיים הבאים: מצב חברתי39עד  0

אחרי שעות הלימודים; חינוך בלתי פורמלי; התנהגויות  השתתפות במסגרות העשרהספר; -ומשפחה; בית

עישון  ודפוסי, אישית-כולל סכנות באינטרנט ובאמצעי התקשורת האחרים, אלימות ביןסיכון, ומצבי 

 על היקף מצבי הסיכון בקרב ילדים בקבוצת גיל זו. נתונים מוצגים ; וכן ושתיית אלכוהול

הממצאים הוצגו הן לוועדה שליוותה את המחקר והן לנציגי המשרדים השונים במסגרת הוועד המנהל של 

ותכניות לילדים  מדיניותאים ישמשו בסיס לכל הגורמים העוסקים בילדים בגיל זה, לפיתוח הממצאשלים. 

 ולהוריהם.

 יפורסםולמשפחותיהם  33עד  3על מערך השירותים הניתנים בקהילה לילדים בסיכון בני משלים דוח 

 .בנפרד

 . הממצאים העיקריים2

 11-6 כלכליים של ילדים בני-חברתייםא. מאפיינים 

תלמידים בכיתות המכלל  95%, (0036135לשנה"ל תשע"ד )פי נתוני משרד החינוך -על – האוכלוסייה הרכב

למדו  %30-( ו3מהם עולי ברית המועצות לשעבר %0-ו 2מהם יוצאי אתיופיה %6ו למדו בחינוך העברי )-א

בחינוך העצמאי למדו  03%בחינוך הערבי )כולל הדרוזי והבדואי(. מכלל התלמידים היהודים בכיתות אלה, 

 )החרדי(. 

  תלמידים יהודים

 המשפחות של הילדים החרדים ושל יוצאי אתיופיה הן  :6.5 הוא מספר הילדים הממוצע במשפחה

, לשעבר קטנות יחסית )נתוני משרד החינוך ת המועצותגדולות במיוחד, ואילו המשפחות של עולי ברי

 (. שנה"ל תשע"ד

 8% ( 0036, יות )סקר הוצאות משקי ביתהור-הילדים חיים במשפחות חדן מ 

 (0036, תיכונית או אקדמית )סקר הוצאות משקי בית-מהילדים השכלה על 33%מותיהם של ילא. 

                                                   
 tp://www.cbs.gov.il/reader/shnatonhnew_site.htmht.   0.6, לוח 0034הלמ"ס, נתונים שנתיים,  1
 עולים ובני עולים מאתיופיה. 2
 כל התלמידים ילידי בריה"מ לשעבר וגם בני עולים מגאורגיה, קווקז ובוכרה )אוזבקיסטן וטג'יקיסטן(. 3

http://www.cbs.gov.il/reader/shnatonhnew_site.htm
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 35% של בתי הספר פי מדד הטיפוח-כלכלית נמוכה על-הילדים לומדים בבתי ספר ברמה חברתיתן מ ;

הילדים החרדים מצויים ן לשעבר ומ הילדים יוצאי אתיופיה, מעולי ברית המועצותן אחוזים גבוהים מ

שנה"ל , )נתוני משרד החינוך ;, בהתאמה(00%-ו 07%, 69%בעשירונים הנמוכים ביותר של המדד )

 (. תשע"ד

 ( מ03%כחמישית ) (0036, הילדים חיים מתחת לקו העוני )סקר הוצאות משקי ביתן 

 7% לפעמים, לעיתים קרובות או  יםשהלכו לישון רעב "קרה להם"דיווחו כי  התלמידים בכיתות ון מ(

 (.HBSC ,0033)סקר  , משום שאין מספיק אוכל בביתתמיד(

  תלמידים ערבים

 שנה"ל , )נתוני משרד החינוך ;ילדים בממוצע במשפחה( 5-הילדים הערבים חיים במשפחות גדולות )כ

 (. תשע"ד

 3% ( 0036, הוריות )סקר הוצאות משקי בית-הילדים חיים במשפחות חדן מ 

 (. 0036, תיכונית או אקדמית )סקר הוצאות משקי בית-מהילדים השכלה על 05%מותיהם של ילא 

 ( לומדים בבתי ספר ברמה חברתית99%רוב הילדים )-של בתי הספר פי מדד הטיפוח-כלכלית נמוכה על 

 (. שנה"ל תשע"ד, )נתוני משרד החינוך

 ( מהילדים הערבים חיים מתחת לקו93%בהתאמה, אחוז גבוה ) העוני )סקר הוצאות משקי בית ,

0036). 

 66%  לפעמים, לעיתים קרובות או  שהלכו לישון רעבים "קרה להם"מהתלמידים בכיתות ו דיווחו כי(

 (.HBSC ,0033, משום שאין מספיק אוכל בבית )סקר תמיד(

 ומשפחה הורות. ב

 . סקרנות סּיכוןיובהתנהגו להורים יש תפקיד מרכזי המשפיע על איכות חייהם של ילדיהם ועל מעורבותם

תפיסת הילדים את איכות הקשר עם הוריהם, תפיסת מעורבות ההורים  :בנושא הורות ומשפחהכמה מדדים 

 יום ודיווח ההורים על מעורבותם בחוויית הלמידה של ילדיהם בבית הספר.-בחיי היום

  יםבשנעולמות הילדות ו דיווחו בסקר -( מתלמידי כיתות ב, ד ו83%-ל 80%אחוזים גבוהים )בין 

כי הם מסכימים לגמרי או מסכימים במידה רבה שהם נהנים מן הזמן יחד במשפחה,  0036135

שהוריהם )או האנשים שמטפלים בהם( מתייחסים אליהם בצורה הוגנת ושהוריהם )או האנשים 

ים מן שמטפלים בהם( מקשיבים להם ומתחשבים בדבריהם. יותר תלמידים ערבים דיווחו כי הם נהנ

 הזמן ביחד במשפחה ושמתייחסים אליהם בצורה הוגנת, לעומת התלמידים היהודים. 

  ,על פי המדד המסכם שנבנה מנתוני סקר  0033בשנת  99%מרבית התלמידים בכיתות וHBSC דיווחו ,

יום, ובמיוחד -מה הם עושים בתחומים שונים בחיי היום ("באמת יודעים"יודעים הרבה )כי הוריהם 

 מן הבנים(. 96%, לעומת 83%מן התלמידים הערבים( ובנות ) 37%, לעומת 83%ים יהודים )תלמיד

דיווחו כי הוריהם יודעים מעט או לא יודעים כלל מה הם  -מן התלמידים בכיתות ו  06% –היתר 

 יום.-עושים בתחומים שונים בחיי היום
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  0030בשנת  ר משקי בית ארוך טווחבסקדיווחו ( 97%-ל 96%ו )בין -לתלמידים בכיתות אהורים רבים ,

באמצעות שיחות שהם מקיימים עם ילדיהם בבית הספר של ילדיהם על מעורבות בחוויית הלמידה 

באופן קבוע. אחוז גבוה יותר מן ההורים הערבים דיווחו כי הם משוחחים עם ילדיהם על התנהגותם 

 מן ההורים היהודים(. 93%, לעומת 86%בבית הספר )

 פרג. בית הס

בית הספר הוא אחד מסוכני החברּות העיקריים של ילדים ובני נוער בכל חברה. לצד הקניית השכלה 

פורמלית, הוא משמש מסגרת חברתית ובו מתעצבות ההערכה העצמית והתנהגויות רבות. הנושאים שנבדקו 

ה והיקף ספרי, תפקוד לימודי, קבלת סיוע לימודי מקרובי משפח-ביחס לבית הספר הם: אקלים בית

 ההסתייעות בשיעורים פרטיים, איחורים והיעדרויות מלימודים ושותפות הורים בבית הספר.

 ספרי-בית אקלים

סקר אקלים ב' ספרי-ו התבקשו לדווח על תפיסותיהם ועמדותיהם ביחס לאקלים הבית-תלמידים בכיתות ה

-)מדדי יעילות וצמיחה בית , כחלק אינטגרלי ממבחני המיצ"בשנה"ל תשע"ד' שנערך בוסביבה פדגוגית

. מתפיסות אלה נבנו המדדים המסכמים הבאים: תחושה כללית חיובית כלפי בית הספר, יחסי ספרית(

קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים, יחסים חיוביים בין התלמידים לחבריהם לכיתה והעדר תחושת 

 מוגנות של התלמידים.

 ה כללית חיובית כלפי בית הספר. חשוב לציין, כי בסקר לא נמצא הבדל בין המגזרים בדיווח על תחוש

HBSC האם אתה אוהב את בית ספרך?" )היגד זה הוא חלק  ו, נשאלו תלמידים בכיתות 0033שנת מ"

מן התלמידים דיווחו כי הם "לא אוהבים  34%נשירה סמויה(. נמצא כי -ממדד לניתוק באופן כללי

ם. השוואה בינלאומית מלמדת כי התלמידים הישראלים כלל" את בית ספרם, ללא הבדל בין המגזרי

 מדורגים במקום הראשון באחוז התלמידים שאינם אוהבים כלל את בית ספרם.

 ( תפיסה חיובית בנוגע לאווירה הלימודית והחברתית בבית הספר, 99%- 90%למרבית התלמידים )

 ( תחושה של היעדר מוגנות בבית הספר.9%ורק מיעוטם )

 ם ערבים דיווחו, לפי המדדים המסכמים, על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים יותר תלמידי

מן התלמידים היהודים( ועל יחסים חיוביים בין התלמידים לחבריהם לכיתה  39%, לעומת 99%)

מן התלמידים היהודים(. עם זאת, הם דיווחו בשיעור גבוה יותר על תחושה של  93%, לעומת 99%)

 , בהתאמה(. 4%, לעומת 30%בבית הספר )העדר מוגנות 

  במגזר היהודי, שיעור גבוה מעט יותר מעולי ברית המועצות לשעבר  דיווחו על יחסי קרבה ואכפתיות

בין מורים לתלמידים. תלמידים יוצאי אתיופיה, בכל ארבעת המדדים המסכמים שנבחנו, דיווחו 

 באחוזים דומים לאלה של סך כל התלמידים היהודים.

 לעומת 80%) ות דיווחו בשיעורים גבוהים יותר מן הבנים על תחושה כללית חיובית כלפי בית הספרבנ ,

 . , בהתאמה(39%, לעומת 90%) ועל יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים , בהתאמה(95%

  ספרי מלמדת כי חל שיפור בכל -ביחס לתפיסת האקלים הבית 0035-ו 0033, 0008השוואה בין השנים

 האווירה בבית הספר.תפיסת של המדדים המסכמים 
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 לימודי תפקוד

נבחנו מדדים לבדיקת תפקודם של התלמידים בבית הספר, ובהם תחושת מסוגלות לימודית וכישלון 

 בלימודים. נמצא כי:

 על שורה של  בשנה"ל תשע"דסביבה פדגוגית אקלים וו התבקשו לדווח בסקר -תלמידים בכיתות ה

ם להעדר מוטיבציה ללמידה. המדד המסכם מלמד כי תחושה זו אינה מאוד נפוצה היגדים המתייחסי

מן התלמידים  6%, לעומת 33%מן התלמידים(, אך רווחת הרבה יותר בקרב התלמידים הערבים ) 9%)

מהם(  4%-במגזר היהודי שיעור מעט גבוה יותר מן התלמידים יוצאי אתיופיה דיווחו על כך ;היהודים

 מן הבנות(.  4%, לעומת 7%ובקרב הבנים )

 ( מן התלמידים בכיתות ו דיווחו בסקר 40%כמחצית )HBSC כי הם נכשלו בתעודה  0033שנת מ

 מן התלמידים היהודים(. 54%, לעומת 39%האחרונה במקצוע אחד לפחות, ובמיוחד תלמידים ערבים )

 קבלת סיוע לימודי מקרובי משפחה והיקף ההסתייעות בשיעורים פרטיים

 ו קיבלו -מן התלמידים בכיתות א 03%בסקר משקי בית ארוך טווח,  0030בשנת פי דיווח הורים -על

, ובמיוחד תלמידים ערבים סיוע בשיעורי בית מהוריהם או מקרובי משפחה אחרים בהיקף משמעותי

 מן התלמידים היהודים(.  00%, לעומת 69%)

 66% כי הם קיבלו  בשנה"ל תשע"ד ה פדגוגיתסביבאקלים וו דיווחו בסקר -מן התלמידים בכיתות ה

באופן קבוע או מדי פעם שיעורים פרטיים במימון הוריהם במקצוע אחד לפחות ממקצועות המיצ"ב 

מן התלמידים הערבים(. במגזר היהודי, שיעור נמוך מאוד  60%לעומת  מן התלמידים היהודים, 64%)

ורים פרטיים. ייתכן, כי הם משתתפים יותר ( מן התלמידים יוצאי אתיופיה דיווחו על קבלת שיע37%)

 בתכניות לסיוע לימודי המופעלות בבתי הספר, ופחות בשיעורים פרטיים. 

 מלימודים והיעדרויות איחורים

כי איחרו לשני  בשנה"ל תשע"ד  וסביבה פדגוגיתבסקר אקלים דיווחו ו -בכיתות ההתלמידים ן מ 60%

. שיעור התלמידים הערבים(ן מ 04%לעומת  תלמידים היהודים,הן מ 60%) שיעורים ויותר בחודש האחרון

 . 57% –דיווחו על היעדרות משני ימי לימודים או יותר בחודש האחרוןגבוה בהרבה 

 רהספ בבית הורים ומעורבות שותפות

ההצלחה של בתי ספר תלויה לא רק בגורמים המעורבים ישירות במעשה החינוכי )תלמידים ואנשי צוות(, 

 בבעלי עניין נוספים ובראשם הורי התלמידים.  אלא גם

 היבטים על בשנה"ל תשע"ד וסביבה פדגוגית אקלים בסקר נשאלוו -ה בכיתות לתלמידים מורים 

, בית הספר מיידע הורים על הנעשה בו, להורים יש ה, לדוגמהספר בבית הורים לשותפות ביחס שונים

, מסכם מדד נבנה ת החלטות וכד'.  מהיבטים אלהאוזן קשבת בבית הספר, נציגי ההורים שותפו בקבל

דוברי  ספר בבתי ובמיוחד, הספר בבתי הורים שותפות על דיווחו מהמורים( 97%) גבוה שיעור ,לפיו

 (.תערבידוברי מן המורים בבתי ספר  39% לעומת, 86%) עברית

 כלפי הורים ותעמד סקר'ב נבדקה, הספר בבית שלהם השותפות תחושתכלפי  הורים של המבט נקודת 

ההורים נשאלו על מתן מידע ברמת הפרט והמערכת )שקיפות(, . בשנה"ל תשע"ד 'החינוך מערכת

 מן( 37%) גבוה אחוז כי נמצאולפיו  המסכם המדדמעורבות פעילה והזמנה לשותפות ונגישות. נבנה 
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ורים מהה 95%) ספרית-הבית בעשייה שותפים הם כי הסכימוו, -א בכיתות לתלמידים ההורים

במדד אחר שבדק תחושת מעורבות הורים בבית היהודים(. עם זאת,  ההורים מן 38% לעומת, הערבים

 לא נמצא הבדל בין המגזרים. הספר, 

 אחרי שעות הלימודיםהשתתפות במסגרות העשרה . ד

היקף הלומדים , ובהם אחרי שעות הלימודים השתתפות של ילדים במסגרות דפוסי נבחנו מדדים לבדיקת 

המסגרות הללו כוללות חשוב להבהיר כי  במסגרת יום חינוך ארוך ושהייה בצהרון1מועדונית בתשלום.

לצד השגחה של מבוגרים )ויום חינוך ארוך נחשב לחלק משעות הלימודים(, וזאת פעילות לימודית והעשרה 

  :נמצא כיכאשר רבות מהאמהות עדיין בעבודה.  בשעות הצהריים המוקדמות

 למדו במסגרת יום חינוך  (0036135) ד"תשע הלימודים בשנת עולה כי ומוסדות למידיםת קובץ מתוך

תלמידים(. שיעור כפול מן התלמידים הערבים למדו  006,739ו )-מן התלמידים בכיתות א 03%ארוך 

 מן התלמידים היהודים.  03%, לעומת 50%במסגרת יום חינוך ארוך: 

 03% כפי שעולה מסקר הוצאות משקי ו בצהרון או במועדוניתביקר 33-3בני היהודים הילדים ן מ ,

 בתשלום.  במסגרות דומותביקרו  33-3הילדים הערבים בני ן ( מ3%רק מיעוט ) .0036שנערך בשנת  בית

 ה משולבת נראה שהיקף ההשתתפות במסגרת כלשהי אחרי שעות הלימודים דומה בין יבראי

 המגזרים.  

 פנאי ה. חינוך בלתי פורמלי ופעילויות

ולחוות הצלחות , להיפגש עם בני גילם לפתח כישורי חיים ילדיםת לומאפשרבפעילויות פנאי השתתפות 

על השתתפותם  0036135בשנים ו נשאלו בסקר עולמות הילדות -תלמידים בכיתות ב, ד ו .בתחומים מגוונים

 . ועל השתתפותם בפעילויות פנאי אחרות אחרי שעות הלימודים מובנותבפעילויות 

 התלמידים נשאלו על השתתפותם בחוגים ובפעילויות פנאי מאורגנות : השתתפות בפעילויות מובנות

 אחרי שעות הלימודים. נמצא כי:

( מן התלמידים דיווחו על השתתפות בחוגים פעם בשבוע לפחות אחרי שעות 34%אחוז גבוה ) -

 הערבים(.  מן התלמידים 45%, לעומת 37%הלימודים, ובמיוחד תלמידים יהודים )

אחוז התלמידים בכיתות ו שדיווחו על השתתפות בפעילויות פנאי מאורגנות )כגון תנועות נוער(  -

 .50% –פעם בשבוע לפחות נמוך יותר 

מן התלמידים בכיתות ו לא משתתפים בחוגים אחרי שעות הלימודים וגם לא משתתפים  38% -

 בפעילות פנאי מאורגנת אחרת )כמו תנועת נוער(. 

 בפעילויות פנאי בלתי מובנות: התלמידים נשאלו על מגוון פעילויות פנאי אחרי שעות הלימודים עיסוק 

 בין היתר, נמצא כי: 

 ( התלמידים דיווחו על עיסוק בספורט או בפעילות גופנית פעם בשבוע לפחות.83%רוב ) -

, 90%)בנות במיוחד מן התלמידים דיווחו על קריאה בשביל הכיף פעם בשבוע לפחות, ו 39% -

 מהבנים(. 30%לעומת 
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 סיכון ומצבי התנהגויות. ו

. סקרנו את ההיבטים הבאים: פעילויות בעלות בהתנהגויות סיכון ובמצבי סיכון שונים יםמעורבילדים 

עישון ושתיית אישית ודפוסי -סיכון באינטרנט ובאמצעי התקשורת הדיגיטליים האחרים, אלימות בין

 .אלכוהול

 עי התקשורת הדיגיטליים האחריםסכנות באינטרנט ובאמצ

כי הם משתמשים  0036135בשנים ו דיווחו בסקר עולמות הילדות -( הילדים בכיתות ב, ד ו86%מרבית )

במחשב פעם בשבוע לפחות. בחנו כמה מדדים לבדיקת הסכנות באינטרנט ובהם: א. תפיסת המודעות של 

ת ילדיהם באינטרנט ורמת החשש מחשיפה ההורים לגבי פעילות הילדים באינטרנט, תפיסתם את מוגנו

לתכנים לא מתאימים1הטרדות; ב. פעילויות הסיכון השכיחות ביותר שמבצעים הילדים באינטרנט, תפיסת 

הסיכון של ביצוע פעילויות שונות באינטרנט והיתקלות בתוכן לא הולם; ג. קורבנות לאלימות תוך שימוש 

 פון סלולרי(.באמצעי תקשורת דיגיטליים )אינטרנט או טל

  7הורים לילדים בני של יותר אחוז גבוה נמצא כי  0033שנערך בשנת בסקר בטיחות גלישה באינטרנט 

-8לעומת הוריהם של ילדים בני  יודעים מה ילדיהם עושים באינטרנטכל כך לא ומעלה, חשים כי הם 

רק כי ילדיהם מוגנים (, ובאחוזים גבוהים יותר הם דיווחו על תחושה בהתאמה 9%, לעומת 00%-)כ 3

(. החשש מחשיפה בהתאמה 65%, לעומת 57%-בינונית מן הסכנות השונות באינטרנט )כ-במידה נמוכה

לתכנים לא מתאימים1הטרדות )די חוששים1מאוד חוששים( משותף למרבית ההורים בקבוצות הגיל 

 (. 85%-כהשונות )

  עולה כי פעילויות  0033שנערך בשנת  ( בסקר בטיחות גלישה באינטרנט30-3מדיווח הילדים )בני

 93%-ועד ל 03%-הסיכון השכיחות ביותר שהם מבצעים באינטרנט הן הורדת קבצים )הטווח נע מ

(. באופן 38%-53%( ומשחקי קלפים )00%-93%בקבוצות הגיל השונות(, העלאת תמונות אישיות )

וח כי הם נחשפו לפעילויות אלה. כללי, נמצא כי עם העלייה בגיל הילדים עולים בהתמדה אחוזי הדיו

מן הילדים בקבוצות הגיל השונות דיווחו כי הם נתקלו במקרים  54%-ל 69%עוד נמצא בסקר זה כי בין 

מעניין לציין כי רק  בהם הם ראו סרטים או אתרים שהפחידו אותם, או שלא היו מותאמים לגילם.

ט עם זר, ובהתאמה פעילות זו קיבלה את ( דיווחו על ביצוע הפעילות צ'א6%-3%מיעוט מן הילדים )

 הציון הממוצע הגבוה ביותר מבחינת תפיסת הסיכון הכרוכה בביצועה.

  תלמידים בכיתות  ידי-דווחה עלתופעת הקורבנות לאלימות תוך שימוש באמצעי תקשורת דיגיטליים

 שע"גשנערך בשנה"ל ת ניטור רמת האלימות בבתי הספרלפי המדד המסכם, שנבנה בסקר  ו.-ד

דיווחו בחיוב על היגד אחד לפחות. אחוז התלמידים הערבים שדיווחו מן התלמידים  8% ,(0030136)

התלמידים היהודים(, ללא הבדל בין המינים. לאורך ן מ 9%, לעומת 30%על תופעה זו מעט גבוה יותר )

 ניכרת מגמת יציבות בדיווח התלמידים על תופעה זו. 0036-ו 0033, 0007השנים 

 אישית-בין מותאלי

 :כי נמצא. )גם מחוץ לבית הספר( פיזיות בקטטות השתתפותואישית בשטח בית הספר -בין אלימותזה סקר  דוח

 נבחנו, בשנה"ל תשע"ג ו-סקר ניטור רמת האלימות בבתי הספר שנערך בקרב תלמידים בכיתות דב 

 השאלונים:שונים של אלימות שהתרחשו בבית הספר במהלך החודש שקדם להעברת  סוגים
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 05%מן התלמידים דיווחו על קורבנות לאלימות מילולית;  69%לפי המדדים המסכמים שנבנו,  -

( דיווח על קורבנות לאלימות פיזית, 05%) ואותו אחוזדיווחו על קורבנות לאלימות חברתית, 

מתוך הנתונים עולה מגמה  מן התלמידים דיווחו על קורבנות לאלימות פיזית קשה. 33%ואילו 

 לפיה, ככל שתופעת האלימות חמורה יותר כך אחוזי הדיווח נמוכים יותר. 

האלימות שנבדקו, למעט קורבנות לאלימות מילולית, נפוצים יותר בבתי ספר ערבים,  ביטויי -

, בעוד 63%-ועד ל 00%-אחוזי הדיווח נעים מ התלמידים הערביםלעומת בתי ספר יהודים: בקרב 

 . 03%-ועד ל 9%-מ  -וזים נעים האחבקרב התלמידים היהודים ש

יותר בקרב בנים, הרבה תופעות אלה של אלימות, למעט קורבנות לאלימות חברתית, שכיחות  -

 33%מהבנים דיווחו על קורבנות לאלימות פיזית מתונה לעומת  63%, הלדוגמלעומת בנות. 

 מהבנות. 

  בסקרHBSC  פעם אחת קטטה פיזית נבחן מדד אחר של אלימות: השתתפות ב 0033שנערך בשנת

מן התלמידים בכיתות ו דיווחו כי השתתפו בקטטה  50%. נמצא כי החודשים האחרונים 30-לפחות ב

 הגבוה באחוז דיווחו בניםמהתלמידים היהודים(.  69%, לעומת מהתלמידים הערבים  53%פיזית )

 על דיווחו מהן למבוט לא אחוז גם אולם. לעומת הבנות פיזית בקטטה השתתפותם על 6-פי בכמעט

נמצאה מגמת ירידה בתופעת האלימות בשני הסקרים השוואה לאורך השנים מלמדת כי . 00%: כך

 לסוגיה השונים. 

 עישון ושתיית אלכוהולדפוסי 

ובהיבט של  נרגילהאו מוצרי טבק אחרים1 עישון סיגריותמעורבות בהתנהגויות סיכון נבחנו בהיבט של 

 בכיתות ו.  שתיית אלכוהול בקרב תלמידים

 4% דיווחו על  6%-מן התלמידים דיווחו על עישון סיגריות או מוצרי טבק אחרים פעם בשבוע לפחות ו

גבוהים  באחוזים דיווחו, הערבים התלמידים. (0033משנת  HBSCסקר ) עישון נרגילה בתדירות זו

, 3% לעומת ,36%: טבק מוצרי או סיגריות)עישון  עישון על יותר לעומת התלמידים היהודים

נצפתה מגמה קלה  0033-ל 0000. בין השנים (בהתאמה, 3%-כ לעומת, 9%: נרגילה עישון; בהתאמה

 על הדיווח אחוזי שללאומית -בין השוואהשל ירידה באחוז התלמידים שדיווחו על עישון נרגילה. 

, גבוה םמדורגיבכיתות ו  הישראלים התלמידים כי מלמדת אחרים טבק מוצרי או סיגריות עישון

 .בסקר שהשתתפו המדינות 63 מתוך השלישי במקום

 אייס -התלמידים דיווחו על התנסות אי פעם בשתיית בירה, בריזר או סמירנוףן אחוז לא מבוטל מ

, כפי שעלה מסקר ניטור רמת האלימות בבתי (3%( ועל התנסות אי פעם בשתיית משקה חריף )7%)

סי העישון, נמצאה תמונה הפוכה בין המגזרים: בהשוואה לדפו .שנערך בשנה"ל תשע"ג הספר

התלמידים היהודים דיווחו באחוזים גבוהים יותר משמעותית על התנסות אי פעם בשתיית אלכוהול, 

, בהתאמה; 4%, לעומת 33%: אייס-בירה, בריזר או סמירנוףשל  השתיילעומת התלמידים הערבים )

 , בהתאמה(. 5%, לעומת 9%שתייה של משקה חריף: 

 .מן הבנים  35%, הלדוגמ דפוסים אלה של התנהגויות סיכון נפוצים יותר בקרב הבנים, לעומת הבנות

 מן הבנות.  6%, לעומת אייס-התנסות אי פעם בשתיית בירה, בריזר או סמירנוףדיווח על 



 

ix 

 בסיכון ולנוער לילדים הלאומית התכנית - 0060 במסגרת בסיכון ילדיםזיהוי . ז

ור והמיפוי של ילדים בסיכון, בגיל בית ספר יסודי, בכל יישובי התכנית הלאומית בין במסגרת תהליך האית

 נמצאו הממצאים המרכזיים הבאים: 0035-0007השנים 

 בסיכון כנמצאים שאותרו והנוער הילדים סך מתוך (050,476=N )63% והם, יסודי ספר בית בגיל םה 

 .זה בגילביישובי התכנית  הילדיםכלל מ 38% מהווים

 בתחום הילד תפקוד, בילד וטיפול למשפחה השתייכות: רחבים תחומים לשלושה חולקו הסיכון גורמי 

 בסיכון מהילדים( 54%) ניכר חלק כי נמצא. לימודי1ההתפתחותי בתחום הילד ותפקוד חברתי1הרגשי

 מהילדים 07%-ל(, הערבים הילדים ובמיוחד) הרחבים התחומים שלושת בכל בעיות עם אותרו

  .בלבד אחד רחב בתחום בעיה יש מהם 03%-ול רחבים תחומים בשני בעיות יש תרושאו

  



 

x 

 ברי תודהד

על המשוב לממצאי המחקר בוקעי תודה רבה לאנשי הצוות מאשלים: למיכל אטינגר, לענת פנסו וליואב 

 ותודה מיוחדת למיכל על תרומתה בהוצאת המחקר לדרך. 

 .(ISCWeB)שותנו את קובץ הנתונים של סקר "עולמות הילדות" לפרופ' אשר בן אריה אשר העמיד לר תודה

 .HBSC סקרי על בעבודה השנים רב הפעולה שיתוף על פיש-הראל יוסי ר"לד תודה

מרים נבות, מנהלת מרכז אנגלברג לילדים ולנוער, על ל: ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס צוות לחברי מודים אנו

 בהפקת נתוני איתור ומיפוי במסגרת התכנית הלאומית;לאל על תרומתה -לרחל סבו; הערותיה לדוח

על התרגום אוולין איבל להעריכה הלשונית,  על ברבריאן ולענתעל העזרה בסידור הדוח,  מתוק-אביב לרויטל

 וללסלי קליינמן על הפקת הדוח והבאת לדפוס. 
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 לוחותהרשימת 

 המשפחה שלכלכלי -החברתי המצב: 2 פרק

 4 , לפי מגזר ומוצאבשנה"ל תשע"דו -אכלכליים של תלמידי כיתות -: מאפיינים חברתיים3לוח 

 4 , לפי מגזר0036בשנת  33-3ילדים בני כלכליים של -מאפיינים חברתיים: 0לוח 

  ומשפחה הורות: 0 פרק

מים תלמידי כיתות ב, ד, ו )מסכימים לגמרי1מסכי –: איכות הקשר בין הורים לילדים 6לוח 
 6 גדרלפי כיתה, מגזר ומ, 0035-0036במידה רבה( בשנת 

 8 , לפי מין ומגזר0033יום בשנת -: דיווח תלמידים בכיתות ו על מעורבות ההורים בחיי היום5לוח 

 9 , לפי כיתה, מגזר ומגדר0030ו בבית הספר בשנת -: מעורבות הורי תלמידים בכיתות א4לוח 

  הספר בית: 4 פרק

ו, לפי מגזר, –בכיתות העל פי הערכת תלמידים  בשנה"ל תשע"דספרי -: האקלים הבית3לוח 
 14 מדדים מסכמים קבוצות מוצא באוכלוסייה היהודית ומגדר

, מדדים 0035-0008בשנים  ספרי-ביתו את האקלים ה-הערכת תלמידים בכיתות ה: 9לוח 
 14 מסכמים

בשנה"ל מוטיבציוניים של הלמידה -ו על היבטים רגשיים-: דיווח תלמידים בכיתות ה8לוח 
 16 , מדדים מסכמים, קבוצות מוצא באוכלוסייה היהודית ומגדר, לפי מגזרתשע"ד

 , בשנה"ל תשע"דו על משך הזמן המוקדש לשיעורי בית -: דיווח תלמידים בכיתות ה7לוח 
 17 לפי מגזר, קבוצות מוצא באוכלוסייה היהודית ומגדר            

 ו, -ים בכיתות א: היקף הסיוע בשיעורי בית שמעניקים קרובי משפחה לתלמיד30לוח 
 18 , לפי כיתה, מגזר ומגדר0030בשנת              

, לפי מגזר, בשנה"ל תשע"דו על איחורים והיעדרויות -: דיווח תלמידים בכיתות ה 33לוח 
 20 קבוצות מוצא באוכלוסייה היהודית ומגדר

בשנה"ל ו -דיווח מורים לתלמידים בכיתות ה –: יחסים בין בית הספר לבין ההורים 30לוח 
 21 , לפי מגזרתשע"ד

בשנה"ל ו -דיווח הורים לתלמידים בכיתות א –: יחסים בין בית הספר לבין ההורים 36לוח 
 23 , לפי מגזרתשע"ד

  הלימודים שעות אחרי השתתפות במסגרות העשרה: 5 פרק

שמבקרים בצהרון1מועדונית )בתשלום( וסכום התשלום החודשי  33-3: ילדים בני 35לוח 
 25 , לפי גיל, מגזר ומגדר0036הממוצע עבור צהרון1מועדונית בשנת 

 

 

  



 

 

 פנאי ופעילות פורמלי בלתי חינוך: 6 פרק

 בקרב תלמידים  (פעם בשבוע לפחות) : דפוסי השתתפות בפעילות בלתי פורמלית34לוח 
 27 , לפי כיתה, מגזר ומגדר0035-0036בכיתות ב, ד, ו בשנת              

 דפוסי פעילות פנאי )פעם בשבוע לפחות( בקרב תלמידים בכיתות ב, ד, ו  :33לוח 
 29 , לפי כיתה, מגזר ומגדר0035-0036בשנת               

  סיכוןומצבי  התנהגויות: 7 פרק

ותפיסת מוגנות על מצבי סיכון של ילדיהם באינטרנט  30-3הורים לילדים בני  דיווח: 39לוח 
 31 , לפי קבוצות גיל0033הילדים ברשת בשנת 

  30-3: ביצוע פעולות בעלות סיכון באינטרנט, ותפיסת הסיכון לפי דיווחי ילדים בני 38לוח 
 32 , לפי קבוצות הגיל0033בשנת              

בשנה"ל ו -אלימות בשטח ביה"ס על פי דיווחם של תלמידים בכיתות דקורבנות ל: 37לוח 
 36 סכמים, מדדים מ, לפי מגזר ומגדרתשע"ג

 ו -אלימות בשטח ביה"ס על פי דיווחם של תלמידים בכיתות דקורבנות ל :00לוח 
 36 , לפי מדדי האלימות 0036-0007בשנים              

 , 0033: עישון סיגריות או מוצרי טבק אחרים1נרגילה בקרב תלמידים בכיתות ו בשנת 03לוח 
 39 לפי מגזר ומגדר             

 ישון סיגריות או מוצרי טבק אחרים1נרגילה בקרב תלמידים בכיתות ו : ע00לוח 
 39 0033-0005בשנים              

על פי דיווח  בשנה"ל תשע"גבקרב תלמידים בכיתות ו פעם -אי: שתיית אלכוהול 06לוח 
 40 התלמידים, לפי מגזר ומגדר

 41 0036-0007התלמידים, בשנים : שתיית אלכוהול בקרב תלמידים בכיתות ו על פי דיווח 05לוח 

ילדים בסיכון בגיל בית ספר יסודי: איתור ומיפוי במסגרת התכנית הלאומית לילדים : 8 פרק
 2104-2112ולנוער בסיכון בשנים 

: מאפיינים דמוגרפיים והיקף מצבים מגבירי סיכון של ילדים בגיל בי"ס יסודי שאותרו 04לוח 
 43  0035-0007 כנמצאים בסיכון, לפי מגזר בשנים

שאותרו כנמצאים בסיכון, לפי תחומי החיים, ו( -)כיתות א: ילדים בגיל בית ספר יסודי 03לוח 
 44  0035-0007מגזר וקבוצות מוצא באוכלוסייה היהודית בשנים 

 : מספר הבעיות הממוצע של הילדים בגיל בי"ס יסודי שאותרו כנמצאים בסיכון, 09לוח 
 45  0035-0007ר בשנים לפי מגז             

 לפי פרופיל בחלוקה למגזרים, : ילדים בגיל בית ספר יסודי שאותרו כנמצאים בסיכון, 08לוח 
 0035-0007בשנים תחומי בעיות, ר ספומ

46 




