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 תמצית מחקר
האוכלוסייה הבדווית בנגב עוברת בעשורים האחרונים תהליכי שינוי משמעותיים מחברת נוודים 

דבר שיש לו השלכות נרחבות על רווחת , ת בישראלזוהי אחת האוכלוסיות העניו. לאורח חיים עירוני

והמצב חמור במיוחד ביישובים שאינם , עבור האוכלוסייה אינם מפותחיםבהשירותים . הילדים

  .בהם חיה כמחצית מהאוכלוסייה הבדווית בנגב, ידי המדינה-מוכרים על

  

והוא , נוער בדווים בנגבהמחקר הנוכחי מהווה מאמץ ראשוני וייחודי לבדוק את מצבם של ילדים ובני 

נאסף מידע על צורכיהם של , לראשונה. מביא לראשונה מידע מנקודת מבטן של אמהות הילדים

למפות את מאפייניהם וצורכיהם המרכזיים הסקר נועד . מוכרים-הילדים ובני הנוער ביישובים הלא

, מערך המחקר. םלתרום לפיתוח שירותים הנחוצים להך כבווכן העדפות ביחס לפיתוח שירותים 

דוח נפרד על . עם צרכים מיוחדיםבדווים ילדים ל כללו גם התייחסות מיוחדתהדגימה ועבודת השדה 

המחקר  .)2008, שטרוסברג ואחרים(הילדים עם צרכים מיוחדים הופק במקביל לדוח זה ויצא לאור 

  .מוכרים-לא ל והמועצה לכפרים"גוריון ובסיוע ארגון שתי נעשה בשיתוף עם אוניברסיטת בן

  

  מטרות המחקר העיקריות
תוך התמקדות במצבי סיכון חינוכיים , לבחון את הצרכים של ילדים ובני נוער בדווים שגרים בנגב 

 . ובבעיות בריאות ומוגבלות
הן מבחינת היקפם והן , ללמוד על השירותים הקיימים המיועדים לטיפול במצבי סיכון אלה 

השירותים הקיימים עונים על בה ימוש בשירותים ועל המידה על דפוסי הש, מבחינת מתן השירות

 .הנוערבני צורכי הילדים ו
דרכי התמודדות רצויים ומענים , לתת ביטוי לתפיסות האוכלוסייה לגבי צורכי הילדים ובני הנוער 

 . מועדפים ממערכת השירותים
ים ועל הגורמים על הקשיים בפיתוח שירות, ללמוד על המכשולים לשימוש בשירותים הקיימים 

 .לעיכוב בפיתוח שירותים
  

  שיטת המחקר
לצורך . הגרים עם משפחותיהם) כולל( 17אוכלוסיית המחקר כוללת ילדים בדווים מגיל לידה עד גיל 

האחד של ילדים ללא צרכים מיוחדים והאחר של ילדים עם צרכים : עריכת המחקר נבנו שני מדגמים

  . מיוחדים

  

- הוצא בדגימה דו, כמו גם מדגם הילדים עם צרכים מיוחדים, מיוחדיםמדגם הילדים ללא צרכים 

  :שלבית

שנדגמו (אמהות מיישובי הקבע  606שכלל  17-0אמהות לילדים בגיל  1,020הוצא מדגם של  - 'שלב א

שנדגמו (מוכרים בנגב -אמהות מהכפרים הלא 414-ו) יישובי הקבע 7בדגימה מקרית שיטתית בכל 

, מוכרים בנגב לפי שכבות גודל-הכפרים הלא 45שנדגמו מתוך כלל  מוכרים-לאכפרים  10-אקראית ב
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ילדים ללא צרכים  4,414אמהות אלה זוהו  1,020הילדים של  4,855מתוך ). מיקום ורמת שירותים

  .באמצעות סדרת שאלות סינון שהאם נשאלה, ילדים עם צרכים מיוחדים 441-מיוחדים ו
  

בכל . ילדים עם צרכים מיוחדים 388לדים ללא צרכים מיוחדים ושל י 926הוצא מדגם של  - 'שלב ב

של הדוח מוצגים  'בבחלק . הוא גם רואיין, 17-12 בןאם הילד הנדגם היה . משפחה נדגמו עד שני ילדים

המתגוררים  360-המתגוררים ביישובים המוכרים ו 566(ילדים ללא צרכים מיוחדים  926ניתוחים לגבי 

  ).ריםמוכ-ביישובים הלא

  

שתוארו  ידי המראיינות על פי עקרונות הדגימה-הדגימה של האמהות ושל הילדים נעשתה בשטח על

סטודנטיות בדוויות מהנגב עברו הכשרה והדרכה מיוחדת לצורך תפקידן הן כדוגמות והן . לעיל

פנים בביתה של האם באמצעות שאלונים -אל-הראיונות עם האמהות התבצעו פנים. כמראיינות

דפוס השימוש בשירותי  ;הריאיון כלל איסוף נתונים על מאפיינים משפחתיים. נים בשפה הערביתמוב

 ,הילדיםואיסוף נתונים על ; רווחה וחינוך וצרכים בלתי מסופקים העולים בעת השימוש בהם, בריאות

שנדגמו נוער ההתקיימו ראיונות עם בני , בנוסף. חינוך ופנאי, בנושאי בריאות ,שעלו במדגם הילדים

, 2005יולי -2003 הסקר התבצע במהלך יולי ).ביישובים המוכרים בלבד(בנושאים אלה  )17-12 איגיל(

בסמה אשר הגדירה מחדש את הגבולות -הקמתה של המועצה האזורית אבובראשית ההיערכות ל

  . מוכרים-המוניציפליים של היישובים הלא

  

העובדה שמדובר . ביצוע מחקר מסוג זה עבודת השדה התארכה עקב האתגרים המיוחדים שהציב

החברה הבדווית היא חברה . בנשים מראיינות הצריכה היערכות מיוחדת של ביצוע ראיונות בקבוצות

במיוחד בכפרים , רגישות וחשדנות קיימות בה לגבי כניסת זרים לתחומי הכפרים. מסורתית סגורה

בכל כפר יצר צוות המחקר קשר . סה לכפרנדרשה עבודת הכנה נרחבת לפני הכני, ולכן, מוכרים-הלא

על מנת שיידעו את התושבים על , המנהיגות המקומית והשיג את שיתוף הפעולה שלהםחברי עם 

מצוות המחקר נדרשה עבודת הכנה . יעודדו ויאשרו להם להיענות למראיינות, אודות ביצוע המחקר

ת נדרשה הסכמת הבעל לריאיון פעמים רבו. ארוכה לזיהוי אנשי המפתח הרלוונטיים בכל מקום

  . האישה

  

הניידות בשטח הציבה אתגרים מיוחדים מאחר שלא קיימת כלל תחבורה ציבורית בתוך היישובים 

קשיי נגישות אילצו את צוות עבודת . מוכרים אף אין דרכים סלולות-ובכפרים הלא, הבדווים ואליהם

עם נהג , שמסוגל לנוע בדרכים כאלה, וחדהשדה להתארגן בנסיעות קבוצתיות של המראיינות ברכב מי

 - לכל אלה נוספו תנאי מזג האוויר .  מקומי שמכיר דרכים אלה ואת אופן הנהיגה וההתמצאות בהם

איתור הבתים . שגרמו לתנאי עבירות קשים ברכב וברגל -חום קיצוני בקיץ וגשמים ובוץ בעונת החורף 

, המגרשים דרש מיומנות של התמצאות במקום שעלו במדגם על פי מפות היישובים שבהם מסומנים

במהלך הריאיון עצמו קשה היה להשיג תנאים של פרטיות כאשר בני משפחה וילדי . זמן ארךו

ופעמים רבות הריאיון הופסק לצורך ביצוע תפקידיה השוטפים של , המרואיינת הסתובבו בשטח

ים בחברה הבדואית  המראיינות משך הריאיון התארך גם מאחר שמטעמי נימוס המקובל. המרואיינת

  . בוד  וכדומהכי, תה, טקסי קפה -השתתפו במנהגים המקומיים של אירוח 

  



  

iii 

העומדים נועד לבחון את מאפייני השירותים הקיימים המחקר כלל גם סקר נותני שירותים אשר 

ים לגבי וכן את הערכת מנהלי השירות, פעולההדרכי , לרשות המשפחות והילדים באוכלוסייה הבדווית

   .הצעדים העיקריים הדרושים לפיתוח שירותים מתאימים ולגבי קשיים במתן שירותהבעיות וה

  

  ממצאים עיקריים וכיווני פעולה
דמוגרפים העלולים להקשות מאוד על -הילדים הבדווים חיים במשפחות בעלות מאפיינים סוציו

מהילדים הבדווים חיים  38% ;ילדים 6.8בממוצע יש במשפחה הבדווית (ההורים בגידול ילדיהם 

לאלה ). וכדומה ,מגבלות בריאותיותלהורים יש  ;נמוכהההורים  תהשכל ;במשפחות פוליגמיות

 44%אבותיהם של . מוכרים-במיוחד ביישובים הלא, מתווספים תנאים כלכליים דלים באזור המגורים

. ינם עובדים תמורת שכרמוכרים א-מהילדים ביישובים הלא 52%מהילדים ביישובים המוכרים ושל 

, כן-על-יתר. שנים 3.9משך תקופת חוסר התעסוקה הממוצעת בקרב אבות המעוניינים לעבוד עומד על 

עובדים בלתי כבנייה או /עובדים מקצועיים בתעשייהכמועסקים של מרבית הילדים  יהםאבות

הילדים אינן מ 93%של  אמותיהם -אמהות גבוה מאוד ההיקף חוסר התעסוקה בקרב . מקצועיים

שבגללה אמהות אינן עובדות היא הצורך לדאוג לילדים מאחר , סיבה מרכזית. עובדות תמורת שכר

רק מיעוט מהאמהות דיווחו כי הן אינן מחפשות עבודה משום שלא מקובל ". שאין מי שיטפל בהם"

  .שאישה תעבוד מחוץ לבית

  

שפיעים על כל תחומי החיים של ילדים כלכלי קשה ותנאים סביבתיים דלים מ-הצירוף של מצב חברתי

כיוונים אפשריים . דרך למידה ורכישת מיומנויות ועד לבריאות ותחושת רווחה אישית, החל מתזונה

  :לשיפור המצב הכלכלי של משפחות הילדים הם

 .וגיבוש שוק מקומי פיתוח התשתיות הכלכליות ביישובים באמצעות הפעלת אזורי תעשייה 
 ם בבתיהן הכשרת נשים לעיסוקי 
 .על מנת שיוכלו לצאת לעבודה, )צהרונים ומועדוניות, משפחתונים(פיתוח אמצעי תמיכה להורים  

  

ידי -על נמצא כי הבעיות השכיחות ביותר שצוינו. עוד התנאים הפיזיים באזורי המגוריםנבחנו מחקר ב

ב כך מן הראוי עק. זוחלים ומכרסמים, ריחות לא נעימים ובעיית נחשים/אשפה/הן פסולת האמהות

  : לפעול במישורים הבאים

 דרכי העברתן, עלאת המודעות והידע בקרב הורים על מחלות זיהומיותהתגבור התכניות הקיימות ו 

 . ומניעתן
 .תגבור הפיקוח התברואתי ביישובים הבדווים 

  

 אחוזי השימוש כי נמצא .נושא נוסף שנבדק הינו היכרות עם שירותי בריאות ודפוס השימוש בהם

מהילדים  75%של  אמותיהם(אך השירותים הניתנים נתפסים כיקרים , בשירותי הבריאות גבוהים

נוגעות למרחק מאזור המגורים , מוכרים-במיוחד ביישובים הלא, בעיות נוספות שעלו). השיבו כך

מיקום המרפאות באזורים שאין בהם גישה , )מוכרים-ביישובים הלא 80%-ביישובים המוכרים ו 67%(

וקושי של , )מוכרים-ביישובים הלא 70%-ביישובים המוכרים ו 39%(חה מבחינת תחבורה ציבורית נו

). מוכרים-ביישובים הלא 30%-ביישובים המוכרים ו 9%(הצוות הרפואי להבין את השפה הערבית 
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כיוונים אפשריים . כנראה כתחליף לשירותי הבריאות הרגילים , נמצא גם שימוש מוגבר בחדרי המיון

  :הם ניתן להתחשב בעת תכנון שירותי הבריאותב

 .והקמתם באזורי המגורים, )הנייחים והניידים(הרחבת מעגל השירותים הקיימים  
 .הוזלת שירותי הבריאות 
במיוחד ביישובים , כדי להתגבר על קשיי התקשורת, כן-כמו. הכשרת נותני שירותים מקומיים 

תכן יי .אינם דוברי ערביתנותני השירותים  במקרים בהם רצוי להפעיל מגשרים, מוכרים-הלא

שניתן לשקול גם חיזוק התמריצים לאנשי מקצוע מצפון הארץ על מנת שיבואו לעבוד בקרב 

 .האוכלוסייה בנגב
  

מועט יחסית לריבוי הצרכים הן בקרב משפחות והן בקרב בני , לעומת זאת, השימוש בשירותי הרווחה

כאשר , קבל עזרה מהשירותים החברתייםלדווחות על רצון של כשליש מהילדים מ אמותיהם: הנוער

המכירים את השירותים ביישובים המוכרים שיעור בני הנוער ; עיקר העזרה המבוקשת הינה כלכלית

נמוך  אלהאחוז השימוש בשירותים  .תלוי בסוג השירות, 41%-ועד ל 19%-נע מהשונים  החברתיים

האוכלוסייה ומודעות נמוכה לאפשרויות העומדות בפניה היעדר נגישות מספקת של ). 1%-6%(בהרבה 

  :חשוב לפעול למען. מקשים על מתן מענים נאותים לצרכים

מספקים גם אלא , השירותים החברתיים הם לא רק לשכת סעד כי העלאת מודעות בקרב המשפחות 

ות שהן חואת השיעור הנמוך של אמהות המדוראוי לציין בהקשר זה . סוציאליים-שירותים פסיכו

עובדה שעשויה להגביר את הצורך בחיזוק רשתות , מקבלות תמיכה בגידול הילדים מבני משפחתן

 . עבור המשפחותב) פורמליות ולא פורמליות(תמיכה 
 , העלאת מודעות בקרב בני הנוער לשירותים המסופקים 
 .איכותי ורגיש תרבות, מתן טיפול סוציאלי כוללניהכשרת הצוותים ל 

  

רבים הן בקרב  הם, פנאי וייעוץ בעניינים אישיים ומשפחתיים, הקשורים ללימודים צורכי המידע

 והן בקרב בני הנוער ,)בנושאים שהוזכרו מהילדים זקוקות למידע 79%-95%של  אמותיהם(האמהות 

האמהות תכניות התערבות  חשוב לפתח בשביל). בנושאים השונים 66%-76%( ביישובים המוכרים

מן הראוי להרחיב את שיתוף הפעולה בין תחומי החינוך . פחה וגידול הילדיםמש, בנושאי חינוך

ולתת את המידע הדרוש באמצעות פיתוח אמצעי מתן מידע שיהיו זמינים  ,למען בני הנוער והרווחה

 .ואטרקטיביים
  

אחוז הילדים הבדווים המבקרים בגנים עולה עם : בחינת נושאי החינוך העלתה את התמונה הבאה

משום בעיקר (ה בגיל אך גבוה משמעותית בקרב ילדים המתגוררים ביישובים המוכרים העליי

הרוב המכריע של  11-6בגיל ). מוכרים אין מסגרות מתאימות באזורי המגורים-שביישובים הלא

עשרים ושבעה . נשירה מתרחשת רק בשלבי החינוך הגבוהים יותר. הספר-הילדים לומדים בבית

אחוז הנשירה גבוה במיוחד בקרב . אינם לומדים ,17-15בגיל , ישובים המוכריםביהנוער בני מאחוזים 

 םהנוער היהודיבני מ 7%-ו בכלל האוכלוסייה םייהנוער הערבבני מ 14%-בהשוואה ל ,זאת. הבנות

  .שאינם לומדים בגילאים אלהבכלל האוכלוסייה 
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 כחמישית. מוכרים-ישובים הלאבמיוחד לילדים המתגוררים בי, הספר בעייתית-גנים ובתיהנגישות 

מתגוררים , מהילדים ביישובים המוכרים 3%-ו, הלומדים בגן מוכרים-הלאמהילדים ביישובים 

  . בתנאים פיזיים קשיםכשההליכה מתקיימת , דקות הליכה מהגן 30במרחק העולה על 
  

, לימוד שוניםמעלה שיעורים גבוהים של כישלונות במקצועות  11-6תלמידים בגיל  לשדיווח אמהות 

מכלל  מהם נכשלו לפחות במקצוע אחד 30%(ובעיקר בקרב תלמידים המתגוררים ביישובים המוכרים 

 כי ייתכן). מוכרים-מהתלמידים המתגוררים ביישובים הלא 17%-בהשוואה ל המקצועות הנלמדים

ביישובים טוב יותר לעומת תלמידים המתגוררים  מוכרים- לאהמצב הלימודי של תלמידים ביישובים ה

של  או שתפיסה זו מקורה בהבדל הקיים בין שתי האוכלוסיות מבחינת רמת המעורבות, המוכרים

הורים ביישובים המוכרים מעורבים הרבה יותר והם גם יודעים  כי נמצא. הספר-בנעשה בבית ההורים

מעורבות זו גורמת להם  כי ניתן להניח. יותר למי לפנות בעת בעיה לימודית או התנהגותית עם ילדיהם

  . להיות ביקורתיים יותר כלפי ילדיהם
  

לחלק  כי מלמד ) עבור היישובים המוכרים בלבדבהמידע קיים (המצב הלימודי של בני הנוער 

תלוי , מתוך סך התלמידים 48%-ל 19%אחוז המתקשים נע בין (קשיים בלימודים יש משמעותי מהם 

  .מכלל המקצועות הנלמדים כשלו לפחות במקצוע אחדוכי כשליש מהם נ, )במקצוע בו מדובר
  

מהתלמידים מקבלים  6%רק (הספר היסודיים והתיכוניים דלה מאוד -העזרה הלימודית הניתנת בבתי

גם לא , וחלק ניכר מהתלמידים אינם מקבלים כלל סיוע לימודי, )הספר-סיוע במסגרת בית

חלקם (ע הן מהשכלתם הנמוכה של ההורים היעדר הסיוע בלימודים נוב כי ניתן להניח. ממשפחתם

  .מהיקף נמוך של תכניות לסיוע לימודיהן מחוסר אמצעים כלכליים והן , )אינם יודעים קרוא וכתוב
  

- מאפיינת יותר את התלמידים ביישובים הלא, 11-6י אבקרב גיל, תופעת ההיעדרויות המרובות

נמצא כי התלמידים , קרב בני הנוערב). בהתאמה, 6%לעומת  21%(לפי דיווח האמהות , מוכרים

אך אחוז ההיעדרויות , בכלל האוכלוסייה כמעט בהשוואה לתלמידים הערבים 2הבדווים נעדרים פי 

דבר שיכול להיות מוסבר בשיעורי הלמידה (גבוה בהרבה בכלל האוכלוסייה בקרב התלמידים היהודים 

  ).הגבוהים יותר בקרב היהודים
  

דומים מאוד בשכבות הגיל השונות , הספר גבוהים יחסית-אמהות מביתאחוזי שביעות הרצון של ה

- הרצון מביתמהילדים שבעות רצון  85%-ועד ל 81%אמותיהם של (וללא הבדל ניכר בין סוגי היישוב 

בגיל הגן שביעות הרצון של אמהות המתגוררות , לעומת זאת). ןוכלפי ילדיה ןהספר ומהיחס כלפיה

מטפלת ומהטיפול בגן נמוכה יותר בהשוואה לשביעות /סה של הגננתמוכרים מיח-ביישובים הלא

  . הרצון של אמהות המתגוררות ביישובים המוכרים
  

  :בפיתוח שירותי החינוך מן הראוי לתת את הדעת לנושאים הבאים

במיוחד , הרחבת ההיצע של כיתות גן באזורי המגורים והגברת הפיקוח על התנאים הפיזיים 

 .יםמוכר-ביישובים הלא
אם באמצעות הקמת יותר מבנים , מוכרים-ספר היסודיים בכפרים הלא- בתי לש םהגברת נגישות 

 .ביישובים אלה או באמצעות שיפור הסדרי ההסעה בעבור הילדים
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 . הספר-מתן שיעורי עזר ותגבור במסגרת ביתתגבור  
 . התאמה של תכניות למניעת נשירה למען התלמידים הבדווים 
 .מוכרים-לאבמיוחד ביישובים ה, הספר- ההורים בנעשה בבית הגברת המעורבות של 

  

בקרב ; 11-6בגיל  11%; 5-3 בגיל 2%(ההשתתפות בפעילויות פנאי דלה מאוד בקרב כל קבוצות הגיל 

- בפעילויות שמארגן משרד החינוך ו 9%, חמישית השתתפו בחוגים: ביישובים המוכרים בני הנוער

ילויות הללו שיעורי ההשתתפות נמוכים בהרבה בהשוואה בכל הפע -בפעילות התנדבותית  10%

 3לילדים בני  קיים רצון בקרב אחוז ניכר מהאמהות ).לשיעורים בקרב האוכלוסייה הערבית והיהודית

הסיבה העיקרית שמונעת את ההשתתפות של הילדים ובני הנוער . לשלוח את ילדיהן לחוגים ומעלה

צורך רב עלה גם בפיתוחם של מקומות בילוי נוספים או . גוריםאזור המבם חוגי בחוגים נוגעת להיעדר

ספרייה , מועדון לבנות, מרכזי למידה, ס"מתנ; גני משחקים לגילים הצעירים: אחרים לשעות הפנאי

, לחוויית הלמידה ופיתוח המיומנויות, "לכיף"מעבר . ציבורית ואולמות ספורט לגילים הבוגרים יותר

 אמותיהם, נמצא כי. לסייע בהגברת תחושת הבטיחות בסביבת המגורים מקומות בילוי אלה עשויים

דיווח זה (של כשליש מהילדים ובני הנוער דיווחו כי אין מקום בטוח לשחק או לשהות בו ליד הבית 

  ).מוכרים- לארווח הרבה יותר ביישובים ה

  

- ת תלמידים מבתימנשיר בעיקר, אמהות הילדים מוטרדות גם מהתנהגות בני הנוער באזור מגוריהן

  . שתיית אלכוהול ועישון, אלימות, הספר

  

  :בפיתוח שירותי פנאי מן הראוי לתת את הדעת לנושאים הבאים

 .באזורי המגורים, 3כבר מגיל , הרחבת ההיצע של החוגים ופעילויות הפנאי המאורגנות 
 .למשחקכך שהשהות בהם תהיה נעימה ובטוחה , טיפוח סביבת המגורים ופיתוח מתקני פנאי 
יוכלו להעביר את בני הנוער ר בהם שוא, פיתוח מרכזים ומועדונים לבני הנוער אשר ימנעו שוטטות 

מרכזים אלה עשויים אף לתת מענה חלקי למצוקה הקיימת בבתים . ללמוד ולהתפתח, זמנם

  .במקומות נוחים להכנת שיעורי בית ולאירוח חברים

 .של בני הנוער בהתנהגויות הסיכוןלטיפול  תרבות-תכנון ופיתוח תכניות התערבות רגישות 
  

יש צורך דחוף לפעול בעבור , לאור תנאי המחייה של הילדים הבדווים והמחסור הגדול בשירותים

ייצוג גדול של אנשים , בין היתר, את המחקר ליוותה ועדת היגוי נרחבת שכללה. אוכלוסייה זו

בנוסף להיותה גוף מקצועי מייעץ , וועדהה. מהאוכלוסייה הבדווית שיש להם קשר לנושאי המחקר

נותני שירותים ונציגי , אנשי מפתח ברמה ארצית ומקומית יחדיונועדה להפגיש , ומלווה של המחקר

למען ישתפו פעולה במאמץ לקדם פיתוח של מערך השירותים לילדים בדווים בנגב תוך , אוכלוסייה

מים שונים לגורמים רבים העוסקים במתן ממצאי המחקר הופצו בפורו .התבססות על ממצאי המחקר

המועצה  הקמתה של. שירותים לאוכלוסייה הבדווית והם מהווים בסיס למספר יוזמות חדשות

מהווה הזדמנות לשיפור ניכר  ,מוכרים-יישובים לא 9המאגדת בתוכה , בסמה-אבו החדשה האזורית

ל למנהיגות חברו לצורך פיתוח משרד הרווחה ומכון מנד. חינוך ובריאות, בהספקת שירותי רווחה

לאחרונה אישרה . ממצאים וביישומםבומנהיגות המועצה התעניינה גם היא , שירותי רווחה במועצה זו

  .רותים בעבור האוכלוסייה הבדוויתממשלת ישראל תכנית מקיפה לפיתוח שי
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  20  סוג יישוב   
  

  ץ או סיוע בעבור לצורך קבלת ייעו, במהלך חצי השנה האחרונה, ס"קשר עם העו  : 18לוח 
  21  לפי סוג יישוב , הילדים 

  
  פעילויות פנאי , דיווחו שהן זקוקות למידע בנושאי לימודים יהםאמותאחוז הילדים ש  : 19לוח 

  22  לפי גיל ילדיהן וסוג יישוב , משפחהוייעוץ בענייני  
  

  23  ולפי מין וגיל הכל -בסך, עם שירותים חברתיים ביישובים המוכרים הקשר של בני הנוער  : 20לוח 
  

  23  הכל ולפי מין וגיל -בסך, ביישובים המוכרים צורכי מידע בקרב בני הנוער  : 21לוח 
  

  24  לפי סוג יישוב , אנשים שהאם מדווחת שעוזרים לה  : 22לוח 
  

  27  לפי גיל וסוג יישוב , המבקרים במסגרת לימודית כלשהי 5-3ילדים גילאי   : 23לוח 
  

  וסיבות בעטיין , דים בגיל שנתיים ומעלה המעוניינות כי ילדיהן ילכו לגןאמהות של יל  : 24לוח 
  28  לפי סוג יישוב , הילדים אינם נשלחים אליו 

  
  28  לפי סוג יישוב , מרחק המסגרת החינוכית מהבית  : 25לוח 

  
  29  לפי סוג יישוב , המבקרים בו ביןמ, שביעות הרצון מהמתרחש בגן  : 26לוח 

  
  29  לפי סוג יישוב , רצון מהתנאים הפיזיים בגןשביעות   : 27לוח 

  
  30  לפי סוג יישוב , הספר-אופן ההגעה של התלמיד לבית  : 28לוח 

  
  30  לפי סוג יישוב , מודיים של ילדיהיתפיסת האם את ההישגים הל  : 29לוח 

  
  31  לפי סוג יישוב , המתקשים במקצועות לימוד נבחרים, 11-6תלמידים גילאי   : 30לוח 

  
  31  לפי סוג יישוב , מספר מקצועות בהם נכשלו התלמידים  :  31 לוח

  
  32  לפי סוג יישוב , 11-6בגיל , קבלת עזרה בלימודים בקרב תלמידים  :  32לוח 

  
  33  לפי סוג יישוב , הספר-מדדים לקשר של ההורים עם בית  : 33לוח 

  
  בהשוואה לבני , המוכריםביישובים  17-15העיסוק העיקרי של בני נוער בדווים בגיל   : 34לוח 

  34  הכל ולפי מין -בסך, נוער יהודים באותו גילנוער ערבים ולבני  
  

  ים בהשוואה ביישובים המוכרידי תלמידים -הגדרה עצמית של הישגים בלימודים על  : 35לוח 
  36  יהודים וערבים בארץ לתלמידים  

  
  הכל ולפי -בסך, וד נבחריםהמתקשים במקצועות לימביישובים המוכרים תלמידים   :  36לוח 

  36  וגיל  מגדר  
  



  

  

  37  וגיל  מגדרהכל ולפי -בסך, ביישובים המוכרים מספר מקצועות בהם נכשלו התלמידים  : 37לוח 
  

  הכל -בסך, ביישובים המוכרים קבלת עזרה וצורך בעזרה בלימודים בקרב התלמידים  : 38לוח 
  38  וגיל  מגדרולפי   

  
  ים בהשוואה לתלמידים ביישובים המוכרהספר בקרב תלמידים -ביתתחושת ניכור כלפי   : 39לוח 

  39  יהודים ולתלמידים ערבים בארץ 
  

  39  וגיל  מגדרלפי , ביישובים המוכרים הספר בקרב תלמידים-תחושת ניכור כלפי בית  : 40לוח 
  

  וג לפי גיל ילדיהן וס, הספר- דיווח האמהות על שביעות רצון מהיבטים שונים של בית  : 41לוח 
  40  יישוב  

  
  לפי גיל וסוג , בחוגים או בפעילויות פנאי מאורגנות, בחודש האחרון, ילדים שהשתתפו  : 42לוח 

  40  יישוב  
  

  אמהות אשר דיווחו על רצון לשלוח את ילדיהן לחוגים או למסגרות אחרות לשעות   : 43לוח 
  41  שוב לפי גיל הילדים וסוג יי, הפנאי וסיבות בעטיין הילדים לא נשלחו  

  
  42  וגיל  מגדרהכל ולפי -בסך, ביישובים המוכרים, פעילויות פנאי בקרב בני הנוער  : 44לוח 

  
  , של בני נוער בדווים ביישובים המוכרים השתתפות בפעילויות פנאי-סיבות לאי  : 45לוח 

  42  וגיל  גדרהכל ולפי מ-בסך  
  

  ופירוט , בשעות הפנאי צורך במקומות אחרים או נוספים לבילוי עם ילדים  : 46לוח 
  43  לפי סוג יישוב , המקומות הדרושים 

  
 44             יישובסוג לפי , דיווח האמהות על בעיות משמעותיות בהתנהגות בני הנוער  : 47לוח 

  
  

  


