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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
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 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 
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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 
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 מבוא. 1

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

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

 קיים צורך בבחינה מחודשת ושיטתית של צורכי הילדים. מתרחשות כיום בגילים מוקדמים יותר. לפיכך, 

יים לתחומי ח יםמתייחסמספר מקורות מידע שונים: חלקם  33-3י בנילדים  בישראל בתחוםקיימים כיום 

הנתונים של  (. עד כה לא נעשתה אינטגרציהו-ד, שכבות כיתה הלטווח גילים צר )לדוגמ, או מסוימים בלבד

שיוכל לשמש בסיס לדיון מקצועי על צורכי הילדים  שיטתי; כךמרוכז ובאופן  לא הוצגהללו והמידע 

 צוע ניתוח אינטגרטיבי זה.  ברוקדייל לבי-ג'וינט-מאיירסמכון אשלים פנה ל-ישראל-. לפיכך, ג'וינטלבישרא

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

 סקרים מתוךוניתחנו מידע  איתרנוהאפשר  ככל רחבה. לצורך מתן תמונה בקהילה החיים בישראל

יתוח היא להציג תמונת מצב עדכנית ומקיפה במגוון הנ מטרת. בישראלהאחרונות  בשנים שבוצעו רלוונטיים

תחומים מרכזיים הנוגעים לחיי ילדים בישראל. הניתוח יאפשר לזהות תופעות מדאיגות בקרב הילדים 

 הילדים למאפייני מירבית התאמה תוך, ולמשפחותיהם לילדים תכניות לפיתוח בסיס וישמשבארץ, 

 . המשפחותו

בוחן  גם הואוואנשי מקצוע  מורים בבתי ספר יסודיים ,ל הילדים, ההוריםאת נקודת המבט ש חושףהניתוח 

כל  בין קבוצות גיל, בין סך ותבמידת האפשר מוצגות גם השווא .בין יהודים לערביםו בנות לבניםבין  שונות

( עולים ובני עולים) אתיופיה יוצאי ולילדים לשעבר המועצות בריתמ עולים לילדים יהודיםה ילדיםה

, לציין חשוב. זמן לאורך ומגמות לאומיות-בין השוואות האפשר במידת יוצגו ,כך על נוסף .חרדים דיםלילו

, זאת עם. השונים המידע במקורות החוקרים של הנתונים עיבוד לאופן הניתן ככל נצמדנו המידע בניתוח כי

 ןלפיהש לקבוצות אםבהת, בדוח שימוש נעשה בהםש נתוניםב או הסקרים ברוב, מיוחדים עיבודים ערכנו

 .המידע את להציג חשוב לנו היה

 (:אנספח ר' כאמור, ניתן לחלק את מקורות המידע שנכללו בניתוח המובא בדוח זה לשלוש קבוצות )לפירוט 

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

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

2015)    

על בריאות, רווחה נפשית וחברתית ודפוסי התנהגויות סיכון בקרב בני נוער בישראל )להלן:  מחקר -

 (0033, ואחריםפיש -הראל', HBSC'סקר 

 (0033ון, ברא 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 -נאספים עלה נתונים .ג

http://www.isciweb.org/
http://www.isciweb.org/
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 (0035"ה, ראמ' )פדגוגית וסביבה אקלים נתוני"ד: תשע'מיצ"ב  -

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

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

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

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

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

(, וחלקו מתייחס לטווח גילים מצומצם יותר. בדוח 33-3יצוין כי חלק מהמידע מתייחס לכלל קבוצת הגיל )

השתתפות ספר; -כלכלי של המשפחה; הורות ומשפחה; בית-: מצב חברתיאלהיובאו ממצאים בתחומים ה

סיכון, כולל סכנות ומצבי אחרי שעות הלימודים; חינוך בלתי פורמלי; התנהגויות במסגרות העשרה 

עישון ודפוסי  , התעללות ופגיעה בילדיםבאינטרנט ובאמצעי התקשורת האחרים, אלימות בין אישית

  . של ילדים בסיכון; איתור ומיפוי ושתיית אלכוהול

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

ותכניות לילדים מדיניות מצאים ישמשו בסיס לכל הגורמים העוסקים בילדים בגיל זה, לפיתוח המ. אשלים

 ולהוריהם.

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

  סטרבצ'ינסקי, לפני פרסום(.-)עמיאל וכאהן

 כלכלי של המשפחה-חברתיהמצב ה. 2

שנת ב 4,לפי נתוני הלמ"ס .3-33כלכליים נבחרים של ילדים בישראל בני -פרק זה מתאר מאפיינים חברתיים

 . 39-0 בנימכלל הילדים  66% , המהווים33-3ילדים בני  874,000-כבישראל  חיו 0035

תבסס מ 0ולוח  (0036135לשנה"ל תשע"ד )של משרד החינוך  ו-מתבסס על קובץ תלמידים בכיתות א 3לוח 

  .0036( משנת 33-3על סקר הוצאות משקי בית של הלמ"ס )בני 

 מהם  %6) בחינוך העברי  למדו ו-אבכיתות  התלמידיםמכלל  %59 0035בשנת  – האוכלוסייה הרכב

בחינוך הערבי )כולל הדרוזי  למדו %30-ו (6לשעבר המועצות ברית עולי מהם %0-ו 5יוצאי אתיופיה

 . (3 לוח' ר) ;)החרדי( העצמאי בחינוך למדו בכיתות אלה היהודים יםהתלמיד מכלל 03%והבדואי(. 

 ילדים ממוצע במשפחה בקרב הילדים  מספר – גדולות משפחותו במשפחה ילדים של ממוצע מספר

 המשפחות, היהודי במגזר. היהודים בקרב 6-וכ םבקרב הילדים הערבי 5-: כ6.4עומד על  ו-אבכיתות 

 ברית המועצות עולי של המשפחות ואילו, במיוחד גדולות הן אתיופיה ייוצא ושל החרדים הילדים של

 ןמ 67%. היהודית האוכלוסייה בקרב הילדים מספר לממוצע בהשוואה, יחסית קטנות הן לשעבר
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 במשפחות חיים ערבים ילדים יותר; ויותר ילדים ארבעה בהןש במשפחות חיים אלו בכיתות הילדים

 ,השוואה לשם, ועוד זאת .(3; )ר' לוח (, בהתאמה64%, לעומת 43%) יהודים ילדים לעומת, גדולות

 בהןשבמשפחות  חיים הילדים ןמ 64%: יותר מעטקטנות  39-0 בניכלל הילדים  של יהםותמשפח

 0.5.7 הוא במשפחה ממוצעה ילדיםהארבעה ילדים ויותר, ומספר 

 אחוז זה דומה לאחוז  הוריות-חד במשפחות חיים, 33-3 בני, הילדים ןמ 8% – הוריות-חד משפחות(

 במשפחות ערבים מילדים יותר מעטילדים יהודים חיים  (.%98: 0-39המקביל בקרב כלל הילדים בני 

 (. 0 לוח 'ר) הוריות חד

 כך גם  אקדמית אותיכונית -על השכלה 33-3 בני הילדים מן 40% של לאימותיהם – האם השכלת(

 בעוד: הערבי במגזר יותר הרבה נמוכה האם כלתהש(. 0-399 בני ילדיםשל  אימותיהםבקרב 

 הילדים מן 33%-של הרי, אקדמית אותיכונית -על השכלההערבים  הילדים מן 05%של  שלאימותיהם

 (. 0' לוח ר) דומה השכלה בעלות אימהות היהודים

 ידי משרד החינוך ומתבסס על מאפייני -מדד הטיפוח נקבע על – מדד הטיפוח של בית הספר

 30; מדד טיפוח 30-ל 3ית התלמידים ועל מאפייני היישוב. מדד הטיפוח מוגדר בערכים בין אוכלוסי

כלכליים שנמדדו הם הנמוכים ביותר והם הזקוקים -משקף בתי ספר שבהם המאפיינים החברתיים

הבית  עולה כי בשלושת העשירונים הנמוכים ביותר של מדד הטיפוח 3ביותר לתקציבי הטיפוח. מלוח 

יב מצויים -, מן הילדים בכיתות א63%ו )אחוז דומה, -מן הילדים בכיתות א 60%ויים מצ ספרי

בעשירונים נמוכים אלה(. אחוז הילדים הערבים בשלושת העשירונים הנמוכים של המדד גבוה באופן 

, בהתאמה. במגזר היהודי, אחוזים גבוהים מן 35%, לעומת 99%משמעותי מזה של הילדים היהודים: 

וצאי אתיופיה, מעולי ברית המועצות לשעבר ומן הילדים החרדים מצויים בשלושת הילדים י

 (.3, בהתאמה(; )ר' לוח 00%-ו 07%, 69%העשירונים הנמוכים ביותר של המדד )

 שליש. הספר בית של הטיפוח דממד שעולה המגמה את מחזק העוני לקו מתחת החיים הילדים אחוז 

המקביל בקרב כלל הילדים בני  אחוזה) העוני לקו מתחת חיים, 33-3 בני, בישראל הילדים ןמ( 66%)

 אחוז לעומת, 6-מפי ביותר גבוה העוני לקו מתחת החיים הערבים הילדים אחוז. (%6310–דומה  39-0

 (.0לוח ' ר, בהתאמה )03%, לעומת 93%: היהודים הילדים
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 ומוצא , לפי מגזרשע"דבשנה"ל ת ו-א כיתות תלמידיכלכליים של -חברתיים מאפיינים: 0 לוח
 (באחוזים)

 
"כ סה

 כללי
 – יהודים
 חרדים סה"כ

ברית  עולי
 *לשעבר המועצות

 יוצאי
  ערבים **אתיופיה

(N) 860,221 366,487 333,357 30,073 33,866 009,363 
 ויותר ילדים ארבעה

 43 58 7 93 64 02 במשפחה

 ממוצע ילדים' מס
 6.8 6.9 0.3 4.0 6.5 0.5 במשפחה

טיפוח של  מדד
 300 300 300 300 300 011 סה"כ  –ביה"ס 

 99 69 07 00 35 01 (30.0-9.0) נמוך

 06 58 58 30 55 02 (3.7-5.0) בינוני

 0.6 34 06 38 50 00 (6.7-3.0) גבוה
  .עיבוד מיוחד מתוך קובץ תלמידים של משרד החינוך :מקור

      בוכרה )אוזבקיסטן וטג'יקיסטן(.מוקז וקומילידי בריה"מ לשעבר וגם בני עולים מגאורגיה,  *
 עולים ובני עולים. **
 

 (באחוזים), לפי מגזר 2100שנת ב 00-6ילדים בני כלכליים של -מאפיינים חברתיים :2 לוח

 ערבים יהודים "כ סה 
(n)    0,602 0,766 397 

 3 *8 8 3הוריות -החיים במשפחות חד ילדים

 05 **33 52 תאקדמי אותיכונית -על אם השכלת

 93 **03 00 0החיים מתחת קו העוני  ילדים
 של הלמ"ס 'סקר הוצאות משקי בית'עיבוד מיוחד מתוך מקור: 

* P<0.05 ** P<0.01 
 הורית נקבעה ע"י המצב המשפחתי של הורים.-משפחה חד 3
יסים הישירים( לנפש מההכנסה החציונית הפנויה )ההכנסה בתוספת תשלומי העברה, אך בלא המ %40 –קו העוני  0

סטנדרטית בישראל. חישוב הנפש הסטנדרטית מבוסס על הנחה, כי תוספת ההכנסה הנחוצה למשפחה על מנת 
לשמור על רמת חיים קבועה הולכת ופוחתת כל אימת שגדל מספר הנפשות בה. הבסיס לחישוב הנפש הסטנדרטית 

נדרטיות. על בסיס זה פותח סולם שקילות הוא משפחה בת שתי נפשות, שמיוחד לה ערך של שתי נפשות סט
 ₪ 0,673.40 היה 0036 בשנתהעוני  קוהמאפשר למדוד את הצרכים של משפחות בהשוואה למשפחה בגודל בסיסי. 

 .תקנית לנפש
 

בקרב  0033שנערך בשנת  HBSCכלכלי של המשפחה נבדק בסקר -מדד נוסף הבוחן את המצב החברתי

)לפעמים, לעיתים קרובות  אלו האם קרה להם שהם הלכו לישון רעביםתלמידים בכיתות ו. התלמידים נש

התלמידים הערבים דיווחו שקרה להם שהלכו לישון ן מ 66%, משום שאין מספיק אוכל בבית. או תמיד(

 .(ברוקדייל-ג'וינט-לפי עיבוד מיוחד של מאיירס 39%התלמידים היהודים )סה"כ ן מ 7%רעבים, לעומת 
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 :הילדים משפחות שלכלכלי -החברתי מצבן על העיקריים הממצאים סיכום

 33% בשכבות מצויים ערבים ילדים יותר(. בית משקי הוצאות)סקר  העוני לקו מתחת חיים 66-1 בני הילדים ןמ 

 במשפחות חיים הם: החינוך משרד מנתוני שעולה כפי, יהודים ילדים לעומתכלכלית, -חברתית מבחינה נמוכות

נמוכה יותר ומרביתם לומדים בבתי ספר המצויים בשלושת העשירונים הנמוכים  מותיהםיא לתהשכ, יותר גדולות

 . הבית ספרי ביותר של מדד הטיפוח

 כלכלית. -מבין הילדים היהודים, יוצאי אתיופיה מצויים אף הם בשכבות נמוכות מבחינה חברתית 

  עוד נמצא בסקרHBSC  שהם הלכו לישון רעבים "להם קרה"כי  ודיווחהתלמידים הערבים בכיתות ו  מן 33%כי 

 .מספיק אוכל בבית היה לא, משום ש(תמיד או קרובות לעיתים)לפעמים, 

  על רקע נתונים אלה עולה צורך בבחינת ההשלכות של עוני על תפקודם של ילדים ועל מצבם הרגשי, ובמיוחד

 בקרב ילדים ערבים . 

 הורות ומשפחה. 0

 ייהםעל איכות חמשפיע יש תפקיד מרכזי ההורים ל. ביותר הבסיסית החברתיתמערכת ל נחשבת המשפחה

 אחרות מופנמות בעיותלו חרדהל, לדיכאוןקשור תמיכה הורית כי העדר נמצא  .בהמשךשל ילדיהם 

(Vazsonyi & Belliston, 2006; Laible et al.,  2000; Dumont & Provost, 1999 ;ועמיתיופיש -הראל: בתוך ,

(. O'Connor & Scott, 2007)בתוך:  תיתוקפנלהתנהגות ילד -הורה היחסים מערכת ביןקשר  םנמצא ג .(0033

 לאיכות עקבי באופן קשור נמצא)במונחים של הערכה עצמית וזהות( האופן שבו הילד רואה את עצמו  גם

נמצא כי תמיכה  (.O'Connor & Scott, 2007: בתוך; e.g. Grotevant and Cooper, 1985) בינו לבין הוריו הקשר

 לבריאות  התנהגויות סיכוןעשויים למנוע הורית ותקשורת טובה עם ההורים  מעורבותהורית, פיקוח הורי, 

(Dick et al.,  2007; Otten et al.,  2007; Simons-Morton et al.,  2004; Barnes et al.,  2000; Leventhal & 

Brooks-Gunn, 2000; Lifrak et al.,  1997 ;0033, ועמיתיופיש -הראל: תוךב.) 

 ציפיות לעצב נוטים הורים. והחינוכיות הקוגניטיביות התוצאות מבחינת גם חשובילד -הורה קשרה

 להם בוחרים, חיקויל מודל להם משמשים שהם בכך, בעיקר בקרב ילדיהם המתבגרים, ומוטיבציה

 Jodl et al.,  2001; Gutman) הצלחה של והגדרות ציפיות ומעצביםלמימוש המוטיבציה שלהם  הזדמנויות

and Eccles, 1999; Bell et al.,  1996; Mortimer and Kumka, 1982  ;בתוך :O'Connor & Scott, 2007.)  

 דרך נלמדות התנהגות אסטרטגיותשכן  ;חברתיות מיומנויות רכישתגם על  משפיע ילד-הורה קשרה

 (. O'Connor & Scott, 2007בתוך: ) וחברי משפחה אחרים ההורים עם האינטראקציה

 הילדים של הסובייקטיבית בראייה עוסקהעוסק בהורות ומשפחה נחלק לשני חלקים: החלק הראשון,  הפרק

 .הספר בבית ילדיהם של הלמידה  חווייתב ההורים במעורבות עוסק, השני החלק; הוריהם עם יחסיהם את

 יחסים עם ההורים 0.1

מנקודת המבט של הילדים: איכות הקשר עם  ,הורים-הקשורים ליחסי ילדיםהיבטים  ניבשפרק זה עוסק 

 .יום-יוםמעורבות ההורים בחיי הוהוריהם 
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 ילד-הורההקשר  איכות .31.1

על איכות הקשר עם ו -וד , בנשאלו תלמידים בכיתות  0036135שנערך בשנים  'הילדות עולמות סקר'ב

הבאים: "אנו נהנים מהזמן יחד במשפחה", "ההורים שלי הוריהם. הם נשאלו על מידת הסכמתם להיגדים 

י בצורה הוגנת" ו"ההורים שלי )או האנשים שמטפלים בי( י)או האנשים שמטפלים בי( מתייחסים אל

 ()מסכימים לגמרי או מסכימים במידה רבה הסכמהה אחוזי. (6לוח ר' ) מקשיבים לי ומתחשבים בדבריי"

הבדלים בחלוקות יש , בקרב כלל התלמידים. 83%-ל ועד 80%-מ םנעידומים, וו גבוהים אלההיגדים ל

 הבאות:

 (רבה במידה או)לגמרי  שהסכימו התלמידים יאחוזבהתמדה  עולים הכיתה בשכבות העלייה עם 

 ההוריםשו(, ו בכיתות 70%-ל ועד בבכיתות  98%-)מ הוגנת בצורה אליהם מתייחסים ההוריםש

 להנאה בנוגע(. לעומת זאת, ו בכיתות 87%-ל ועד בבכיתות  93%-מקשיבים ומתחשבים בדבריהם )מ

– אחידים היוהדיווח  אחוזיו ,הכיתה בשכבות העלייה עם הבדלים נמצאו לא במשפחה יחד הזמן מן

 .84%-כ

 נהנים מהזמן ביחד  הםש (רבה במידהאו  לגמרי) הסכימו ערביםה תלמידיםה ןמגבוה יותר  אחוז

 הוגנת בצורה אליהם מתייחסים הוריהםושידים היהודים(, מהתלמ 85%, לעומת 70%במשפחה )

 (.היהודים מהתלמידים 85% לעומת, 89%)

צוינו לעיל על איכות הקשר עם ש ההיגדיםעם  (סכימיםקצת מסכימים או לא מנמוכה )הסכמה  מידת

רגתי יורדים באופן הד הכיתה בשכבות העלייה עם. (9%- 3%) מהתלמידיםמיעוט דווחה על ידי  ההורים

השוואה בין המגזרים . האלהעם ההיגדים מסכימים  לאמסכימים או  קצתש התלמידים של דיווחה יאחוז

 יחדבנהנים מהזמן  שהםמלמדת, כי יותר תלמידים יהודים דיווחו כי הם קצת מסכימים או לא מסכימים 

בנים דיווחו  :ניםהמי בין השוואהבמצטיירת תמונת ראי (. הערבים מהתלמידים 6% לעומת, 8%במשפחה )

 ושהוריהם במשפחה יחדהזמן בן שהם נהנים מ מסכימים לא או מסכימים קצתיותר מבנות כי הם 

  .הוגנת בצורה אליהם מתייחסים

 

 במידה/מסכימים לגמרי)מסכימים  ו, דתלמידי כיתות ב,  – לילדיםאיכות הקשר בין הורים  :0 לוח
 )באחוזים(  דרומג מגזר, כיתה לפי, 2100-2104 בשנת( 0רבה

 "כסה 
 2מגדר מגזר כיתה

 בנות בנים ערבים יהודים ו ד ב
(n)    2,740 846 793 737 3,705 867 3,600 3,509 
 ביחד הזמןן מ נהנים אנו"

 88 **85 70 **85 88 84 84 86 "במשפחה
         

 האנשים)או  שלי ההורים"
 ייאל מתייחסים( בי שמטפלים

 88 **80 89 *85 70 83 **98 85 "הוגן באופן
         

 האנשים או) שלי ההורים"
 לי מקשיבים( בי שמטפלים
 80 83 80 86 87 80 **93 82 "בדבריי ומתחשבים

 Children's Worlds 'סקר עולמות הילדות'עיבוד מיוחד מתוך  מקור:
 *P<0.05  **P<0.01 
 סכים".קטגוריות משלימות הן: "די מסכים", "קצת מסכים" ו"לא מ 3
 .ילדים 35אין מידע על המגדר של  0
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 יום-יוםמעורבות ההורים בחיי ה 31.12

. מלוח ם יודעים על מספר תחומים בחייהםהד כמה הוריע' HBSC סקר'בו תלמידי כיתות נשאלו  0033בשנת 

 :עולה כי 5

 מה  (עים""באמת יודיודעים הרבה ) הוריהםדיווחו כי על פי המדד המסכם,  ,99%התלמידים,  מרבית

(, היכן הם 85%, ובמיוחד לאן הם הולכים בלילה )יום-יוםהם עושים בתחומים שונים בחיי ה

(. באחוזים מעט יותר 83%( ומי הם חבריהם )83%בית הספר )ב יום הלימודיםמסתובבים אחרי 

מה הם עושים בזמנם הפנוי ומה הם יודעים הרבה התלמידים כי הוריהם  דיווחו( 90%-נמוכים )כ

 רגלי הגלישה שלהם ברשת האינטרנט.ה

  מה הם  יודעים הרבהיותר, באופן עקבי, על כך שהוריהם באחוזים גבוהים  דיווחותלמידים יהודים

, בהתאמה על פי 37%, לעומת 83% בתחומים שונים, לעומת תלמידים ערבים: יום-יוםעושים בחיי ה

 המדד המסכם.

 שונים בתחומים יום-יוםה בחיי עושות הן מה עים הרבהיוד שהוריהן כך על מבנים יותר דיווחו בנות :

)ההבדלים בכיוון זה לפי מגדר מובהקים גם בתוך  , בהתאמה על פי המדד המסכם96%, לעומת 83%

, 34%, לעומת 93% –, בהתאמה; במגזר הערבי 98%, לעומת 85% –: במגזר היהודי כל מגזר

  .(בהתאמה

התלמידים דיווחו כי הוריהם "יודעים מעט" על ן ( מ38%בוטל )אחוז לא מעל פי המדד המסכם נמצא כי 

הנעשה "לא יודעים כלום" על  שהוריהם דיווחו התלמידיםן מ (4%תחומים שונים בחייהם, ומיעוט )

השוואה בין המגזרים ובין המינים מלמדת על תמונת ראי: יותר תלמידים ערבים דיווחו שהוריהם בחייהם. 

על  בהתאמה 6%, לעומת 8%חומים שונים בחייהם, לעומת התלמידים היהודים )"לא יודעים כלום" על ת

 5% לעומת ,3%) חייהם על" כלום יודעים לא"(; ובנים דיווחו יותר מבנות כי הוריהם פי המדד המסכם

  .(על פי המדד המסכם בהתאמה
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 (באחוזים) ומגזר מין לפי, 2100 בשנתיום -היוםמעורבות ההורים בחיי  על ודיווח תלמידים בכיתות  :4 לוח
 

 "כסה
 מגדר מגזר

 בנות בנים ערבים יהודים 
(n)    0,881 3,505 543 783 877 

 תחומים על הרבה יודעים שהוריהם שדיווחו תלמידים
 83 **96 37 **83 77  30,מסכם מדד – בחייהם שונים
 73 **97 93 **88 84 6הולך1ת בלילה  1האת לאן

 97 80 93 **83 80 חבריך הם מי

 83 **99 96 **84 80 ס"ביה אחרי ת1מסתובב 1האת איפה

 85 **95 96 **83 72 5יוצא1ת לבלות עם חברים  1האתנוהג ברכב כאשר  מי

 83 **94 39 **86 78 הכסף את ת1מבזבז 1האת איך

 85 **90 30 **83 77 4שותה אלכוהול כאשר יוצא1ת לבלות  1האת האם

 94 90 33 **99 70 גולש1ת באינטרנט 1האתזמן ביום  כמה

 90 37 36 **95 71 עושה בזמן הפנוי 1האת מה

 99 **34 33 **90 71 גולש1ת ברשת  1האתאתרים  לויבא

       'HBSCסקר 'עיבוד מיוחד מתוך מקור: 
 **P<0.01 
הוא1היא מבזבז1ת את  , איךחבריהםמסכם כולל ידע של ההורים לגבי תחומים הבאים בחיי הילד1ה: מי הם ההמדד  3

ביה"ס, לאן הולך1ת בלילה, מה עושה בזמן הפנוי, כמה זמן ביום סיום יום הלימודים בהכסף, איפה מסתובב1ת אחרי 
אתרים גולש1ת באינטרנט, מי נוהג ברכב כאשר יוצא1ת לבלות עם חברים, האם שותה באילו גולש1ת באינטרנט, 

בתחומים שונים הורים "יודעים הרבה" תלמידים שדיווחו כי ה שלאלכוהול כאשר יוצא1ת לבלות )אחוז ממוצע 
 (.   בחייהם

 קטגוריות משלימות הן: "יודעים מעט" ו"לא יודעים כלום". 0
 (.n=3406מהנשאלים ) %03-לשאלה זו לא השיבו כ 6
 (.n=3697מהנשאלים ) %09-לשאלה זו לא השיבו כ 5
 (.n=647הנשאלים )ן מ כשליש רקלשאלה זו השיבו  4

 ת הלמידה של ילדיהם בבית הספריויומעורבות ההורים בח 0.2

משפרת את ת הלמידה של ילדיהם בבית הספר יויובח הוריםהמעורבות  כיהמקצועית עולה  הספרותמן 

 ; מגבירה את המוטיבציההעצמי הדימויואת  אינטלקטואליותה מיומנויותה, את לימודייםה הישגיםה

 הפחתהלו בהתנהגות כללי שיפורלמביאה ו משמעתה בעיותאת  מפחיתה במידה ניכרת ;ללמידה

 (.Handerson & Berla, 1994;  3770)נוי,  הספר-מבית בהיעדרויות

, על מעורבותם 0030בשנת  של הלמ"ס 'ארוך טווח בית משקי סקר'נשאלו בו -אהורים לתלמידים בכיתות 

וחחים באופן קבוע עם ילדיהם על היבטים אם הם משהלמידה של ילדיהם בבית הספר. הם נשאלו בחוויית 

החל מציונים ונושאים לימודיים, דרך התנהגות ילדיהם בבית הספר ויחס  ,שונים הקשורים לחיי בית הספר

דיווחו  הורים רביםנמצא כי  (.4לוח ר' ) קשריהם החברתיים עם תלמידים אחריםכלה בהמורים אליהם ו

עליהם שהבדל ניכר מבחינת הנושאים ללא , באופן קבוע בית הספרב הלמידה בחוויית על מעורבות

דיווחו כי הם לא שוחחו כלל עם ילדיהם בנושאים הקשורים מעטים הורים  .משוחחים ההורים עם ילדיהם

  .8%-ועד ל 0%-ית הלמידה בבית הספר: הטווח נע מוילחו
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במעורבות  ,או בין המיניםבהן לומדים התלמידים, בין המגזרים ששכבות הכיתה בלא נמצאה מגמה אחידה 

 : האלהית הלמידה בבית הספר, למעט בשני הנושאים ויההורים בחו

 כי הם  דיווחו ו-דאחוז גבוה יותר של הורים לתלמידים בכיתות  – קבועות בנושאים לימודיים שיחות

, לעומת 80%) ג-א, לעומת הורים לתלמידים בכיתות באופן קבוע ציונים על ילדיהם עם משוחחים

 , בהתאמה(. 38%

 משוחחיםכי הם  דיווחואחוז גבוה יותר של הורים ערבים  – קבועות על התנהגות בבית הספר שיחות 

 הורים יותרכן, -כמו(. היהודים מההורים 93% לעומת, 86%) הספר בבית התנהגותם על ילדיהם עם

 (.לבנות הוריםמה 94% לעומת, 80%) הספר בבית התנהגותם על בניהם עםקבוע,  באופן ,משוחחים

 0(באחוזים, לפי כיתה, מגזר ומגדר )2102בבית הספר בשנת  ו-א כיתותב תלמידים הורימעורבות  :5 לוח

  
 "כסה

 מגדר מגזר כיתה
 בנות בנים ערבים יהודים ו-ד ג-א 
(n)    0,428 337 947 3,334 636 968 690 

 הילד עם משוחחים ההורים
        0 :על קבוע באופן

 98 80 80 97 98 83 72 (לציונים)פרט  לימודיים םנושאי
 94 *80 86 **93 98 98 78 "סבביה התנהגות

        

 עם חברתיים קשרים על
 98 99 99 98 99 97 78 אחרים תלמידים

        

 94 95 98 *96 80 **38 74 "סבביה ציונים
 90 95 95 96 95 90 70 הילד כלפי הוראה צוות חסי

 וד מיוחד מתוך סקר משקי בית ארוך טווח של הלמ"סעיבמקור: 
 *P<0.05  **P<0.01 
 .לפחות של אחד מההורים 3
 כלל.ו קבוע; לא שוחחלא באופן  וקטגוריות משלימות: שוחח 0

 
 :על הורות ומשפחה הממצאים העיקריים סיכום

 גמה, בדיווח על התייחסות מתבטא, לדו . הואו להוריהם-, ד וב בכיתות התלמידים מרבית בין חיובי יחס יש

 .'הילדות עולמות סקר'הוגנת מצד ההורים והתחשבות בדבריהם, כפי שעולה מ

 סקר על פי המדד המסכם שנבנה מנתוני  ,(77%) ו בכיתות התלמידים מרבית'HBSC' יודעים , דיווחו כי הוריהם

 את העריכו, הבנים ובמיוחד, םהערבי התלמידים, זאת עם. יום-םמה הם עושים בתחומים שונים בחיי היו הרבה

 .היהודים התלמידיםמזו של  כפחותה הוריהם של הידע רמת

 ת הלמידה של ילדיהם ווייעל מעורבות בח 'ארוך טווח בית משקי סקר'ו דיווחו ב-הורים רבים לתלמידים בכיתות א

 .בבית הספר באמצעות שיחות שהם מקיימים עם ילדיהם באופן קבוע
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 הספר. בית 4

לצד הקניית השכלה  בני נוער בכל חברה.של ת העיקריים של ילדים וברּואחד מסוכני הח  הוא ספר בית ה

לית, הוא משמש מסגרת חברתית חשובה שבה מתקיימים יחסים חברתיים עם קבוצת השווים פורמ

(;Weinstein, 2002; Roeser et al.,  2000 0033פיש ועמיתיו, -בתוך הראל .)על  המשפיע מסגרת בית הספר

רבים התנהגויות מתעצבים דפוסי , ובה העצמית והתפיסה; היא חשובה לגיבוש ההערכה תחומי חיים רבים

(Bradshaw & Keung, 20110033פיש ועמיתיו, -; בתוך הראל .)י הגומלין בין צוות בית הספר לתלמיד יחס

הציפיות של ן ו מעצמו ומהציפיות שלן מצורכי התלמיד, מיכולת ההסתגלות שלו, מ ,בין השאר ,מושפעים

ממידת הצלחתו בלימודים ומיחסיו עם צוות בית הספר  –התחושות המלוות אותו ן מו הסביבה ממנו

 (.0000; הראל ואחרים, 3778)מולכו, 

ת יוחברו לילדים אחרים וליצירת זירה להסתגלותהן להוות  עשוי הספרות המחקרית עולה כי בית הספרן מ

עמדות שליליות של הילד כלפי בית הספר, או בעלת פוטנציאל לסיכון עבורם:  זירהוהן התלמידים,  בין

השפיע על להעשויים כגורמים ( נמצאו lack of engagement with schoolחוסר מעורבות בנעשה בבית הספר )

דרויות . ייתכן שההיע(Williams et al.,  2009; בתוך: McCluskey et al.,  2004ת )יועלייה בשיעורי ההיעדרו

נשירה יובילו לו (Williams et al.,  2009; בתוך: Kearney, 2003; Truby, 2001)ישפיעו על ההישגים הלימודיים 

 .(Williams et al.,  2009; בתוך: McCoy et al.,  2007מוקדמת מבית הספר )

ר, יחסי קרבה תחושה כלפי בית הספה, כולל ספרי-ביתהאקלים הזוויות: א.  כמהמנושא בית הספר נבדק 

ואכפתיות בין מורים לתלמידים, יחסים בין התלמידים לחבריהם לכיתה והעדר תחושת מוגנות בבית 

מוטיבציוניים בלמידה ומצב -לימודים, היבטים רגשייםמן ה הספר; ב. תפקוד לימודי, כולל הרגשת לחץ

רטיים; ד. איחורים לימודי; ג. קבלת סיוע לימודי מקרובי משפחה והיקף ההסתייעות בשיעורים פ

והיעדרויות מלימודים; ה. שותפות ומעורבות הורים בבית הספר משתי נקודות מבט, זו של המורים וזו של 

 הורי התלמידים.

 ספרי-בית אקלים 4.1

-ביתאקלים הבנושא הו התבקשו לדווח בשנה"ל תשע"ד על תפיסותיהם ועמדותיהם -תלמידים בכיתות ה

)מדדי  מיצ"במן ה חלק אינטגרליכהמועבר על ידי משרד החינוך , דגוגית'אקלים וסביבה פב'סקר  ספרי

: האלה תחומיםה ת(. פרק זה מציג מדדים מסכמים בארבע0035)ראמ"ה,  ספרית(-יעילות וצמיחה בית

שביעות רצון ותחושת שייכות לבית הספר; יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים; יחסים בין 

יעדים מן ה זה כי אחד ענייןראוי לציין בתה; העדר תחושת מוגנות בבית הספר. תלמידים לחבריהם לכי

החשובים של מערכת החינוך בשנים האחרונות הוא שיפור האקלים הבית ספרי. נושא זה מקודם במסגרת 

שוביות כוללניות יתכניות שונות של משרד החינוך ובתי הספר, וגם במסגרת רפורמת "אופק חדש" ותכניות י

בעיקר בין המגזרים  ,במדדים מסכמים אלההבדלים מסתמנים  9-ו 3מלוחות  12 11"עיר ללא אלימות". כמו

  :ובין המינים

                                                   
11 http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Minhal/OfekChadash/shaot.htm 
 v.il/Education/Pages/SafeSchools.aspxhttp://www.cwv.goלהרחבה ר' באתר תכנית "עיר ללא אלימות"   12

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Minhal/OfekChadash/shaot.htm
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  הספר בית כלפי חיובית כללית תחושה

אני אוהב להיות ": האלהההיגדים  את הכולל, מסכם מדד באמצעות נבחנהתחושה חיובית כלפי בית הספר 

. לפי מדד זה, "טוב לי בבית הספר"ו ;", לא הייתי עובר לבית ספר אחרגם אילו הייתי יכול""; בבית הספר

 95%, לעומת 80%במיוחד בנות )הספר, על תחושה כללית חיובית כלפי בית  דיווחו( 99%מרבית התלמידים )

ברית התלמידים העולים ממעט גבוה יותר מבמגזר היהודי, שיעור  .ללא הבדל בין המגזריםמהבנים( ו

 14יוצאי אתיופיההיהודים והתלמידים תלמידים סך כל הדיווחו על תחושה זו, לעומת  13ברהמועצות לשע

עלייה מתונה בדיווחי נצפתה  0035-ו 0033, 0008לאורך השנים  , בהתאמה(.93%-ו 99%, לעומת 97%)

  (.0035בשנת  99%-ועד ל 0008בשנת  96%-)החל מ על תחושה זו התלמידים

בעיבוד  נשאלו "האם אתה אוהב את בית ספרך?".ו תלמידים בכיתות  0033שנערך בשנת  'HBSCסקר 'ב

" דומא כי הם "אוהביםתלמידים השיבו ן המ 90% ברוקדייל נמצא כי-ג'וינט-מיוחד שנערך על ידי מאיירס

תלמידים היהודים(, מן ה 34%, לעומת 97% –)במיוחד תלמידים ערבים  ם" את בית ספרקצתאו "אוהבים 

תלמידים ן המ 9%, לעומת 00% –)במיוחד תלמידים יהודים  את בית ספרם כך אוהבים""לא כל  - 34%

חשוב לציין כי היגד  )ללא הבדל בין המגזרים(. את בית ספרם נוספים "לא אוהבים בכלל" 34%-הערבים( ו

לתחושת השייכות או הניכור  קשורזה הוא אחד הרכיבים שבעזרתם מאפיינים את מדד הניתוק הרגשי ה

 ערכנו השוואה ,עיבוד נוסףב 15.נשירה סמויה( –)כחלק ממדד לניתוק באופן כללי  התלמיד מבית הספר של

זו.  לשאלהבנוגע  HBSC16 המשתתפות בסקר בין הלומדים מישראל לבין הלומדים משאר המדינות

חרי מדינות )אה 69מתוך  00-התלמידים הישראלים מדורגים יחסית במרכז, במקום הההשוואה מלמדת כי 

את בית ספרם. עם זאת, התלמידים מאוד בלגיה ולפני דנמרק(, באחוז התלמידים המרגישים שאוהבים 

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

  יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים

קרובים וטובים עם  הבאים: "יש לי יחסים כולל את ההיגדיםהמסכם מדד  באמצעות חנונביחסים אלו  

מורים שלי"; "לרוב מן ה רוב המורים שלי"; "כשעצוב לי או כשרע לי, אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו

המורים אכפת ממני וממה שקורה לי ולא רק בקשר ללימודים"; ו"לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני 

כי הם חשים קרבה  דיווחותלמידים ן המ (90%גבוה ) שיעורזה,  לפי מדד מרגיש בבית הספר ובכלל".

במגזר  .תלמידים היהודים(ן המ 39%, לעומת 99%ואכפתיות מצד מוריהם, במיוחד תלמידים ערבים )

דיווחו כי הם חשים קרבה ברית המועצות לשעבר תלמידים העולים ממן ה גבוה יותרהיהודי, שיעור 

יוצאי היהודים והתלמידים תלמידים סך כל העומת שיעור דומה בין , ל93%ואכפתיות מצד מוריהם )

 39%, לעומת 90%) דיווחו יותר מבנים כי הן חשות קרבה ואכפתיות מצד מוריהן בנות (.39% –  אתיופיה

 שיעור(, ניכרת עלייה ב0035-ו 0033, 0008. בהשוואה בין נתוני המדד המסכם לאורך השנים )(בהתאמה

                                                   
 כל עולי )ילידי( ברית המועצות לשעבר וגם בני עולים מגאורגייה, מקווקז ומבוכרה )אוזבקיסטן וטג'יקיסטן(. 13
 עולים ובני עולים מאתיופיה. 14
ה בישראל: בחינה הנשירה הסמוי(. 0035קוברסקי, ר'; נבות, מ'; קונסטנטינוב, וו )-להרחבה ר' בן רבי, ד'; ברוך 15

 מכון ברוקדייל, ירושלים.-ג'וינו-מאיירסמחודשת של ניתוק בקרב תלמידי בתי הספר. 
הן: אוסטריה, ארמניה, בלגיה, קנדה, קרואטיה, צ'כיה, דנמרק, אסטוניה,  HBSCהמדינות המשתתפות בסקר  16

איטליה, לטביה, ליטא, לוקסמבורג, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, גרינלנד, הונגריה, איסלנד, אירלנד, ישראל, 
הולנד, נורווגיה, פולין, פורטוגל, רומניה, רוסיה, סלובקיה, סלובניה, ספרד, שוודיה, שוויץ, טורקיה, אוקראינה, 

 מקדוניה, אנגליה וארה"ב.  
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-ועד ל 0008בשנת  30%-ים על יחסים של קרבה ואכפתיות בינם לבין מוריהם )החל מהתלמידים המדווח

  (.0035בשנת  90%

 יחסים חיוביים בין התלמידים לחבריהם לכיתה

הכיתה שלי מלוכדת ומגובשת"; "לרוב " :אלהכולל את ההיגדים ההמדד מסכם  באמצעות נבחנואלו  יחסים

הפסקות"; "לרוב התלמידים בכיתה שלי חשוב לעזור אחד לשני"; התלמידים בכיתה שלי יש עם מי להיות ב

מרבית . לפי מדד זה, "לתלמידים בכיתה אכפת זה מזה"; ו"בכיתה שלי יש אווירה טובה בין התלמידים"

, 99%, במיוחד תלמידים ערבים )חיוביים יחסים בינם לבין חבריהם לכיתהה דיווחו כי( 96%התלמידים )

ברית התלמידים העולים מ הבדל בין נצפהבמגזר היהודי, לא  ים היהודים(.תלמידמן ה 93%לעומת 

גם בין . כך דיווחושתלמידים היהודים סך כל האו בין התלמידים יוצאי אתיופיה, לעומת  המועצות לשעבר 

(, ניכרת 0035-ו 0033, 0008בהשוואה בין נתוני המדד המסכם לאורך השנים )המינים שיעורי הדיווח דומים. 

 0008בשנת  39%-)החל מ חיוביים בינם לבין חבריהם לכיתהעל יחסים שדיווחו התלמידים  שיעורעלייה ב

 (. 0035בשנת  96%-כלה בו

  התלמידים של מוגנות תחושת העדר

"לפעמים אני את ההיגדים הבאים: הכולל מדד מסכם באמצעות נבחנה בבית הספר מוגנות העדר התחושת 

י יש בו תלמידים שמתנהגים באלימות"; "לפעמים אני מעדיף להישאר בהפסקות פוחד ללכת לבית הספר, כ

מיעוט . לפי מדד זה, בכיתה, כי אני חושש שיפגעו בי"; ו"יש בבית הספר מקומות שאני פוחד להסתובב בהם"

העדר   ת. תחוש, ללא הבדל בין המיניםאינם חשים מוגנים בבית הספרהם כי  דיווחותלמידים ן המ (9%)

תלמידים היהודים(. זאת, לעומת מן ה 4%, לעומת 30%יותר בקרב תלמידים ערבים ) הוגנות רווחמה

שלהם עם המורים ועם בני כיתתם.  אינטראקציותתחושות חיוביות יותר של התלמידים הערבים ביחס ל

עצות ברית המולא נצפה הבדל בין התלמידים העולים מ במגזר היהודיבתחושת העדר המוגנות בבית הספר 

בהשוואה בין נתוני המדד  תלמידים היהודים.סך כל הבין התלמידים יוצאי אתיופיה, לעומת ל לשעבר

 תהדיווח על תחוש שיעוריבמתונה (, נצפתה ירידה הדרגתית 0035-ו 0033, 0008המסכם לאורך השנים )

יה יאחד עם העלעולה בקנה מגמה זו  (0035בשנת  9%-ל 0008בשנת  33%-)מ מוגנות בבית הספרההעדר 

כאמור, חל שיפור  .כיתהעם חבריהם ל התלמידים שלחסים חיוביים של ימדד בלאורך השנים שנצפתה 

 . ווירה בבית הספרבתפיסת הא

ובין הדירוג של בתי הספר לפי מדד  ספרי-ביתהבדל בין תפיסת האקלים הלבדוק האם קיים  , בהמשך,רצינו

כלכלית נמוכה על -ברמה חברתיתשלומדים בבתי ספר תלמידים המן  שיעור גבוה יותרכי  נמצא. 17הטיפוח

, 95%) קרבה ואכפתיות מצד מוריהם , לפי המדד המסכם,ומעלה( חשים 9) של בתי הספר מדד הטיפוח פי

(. מגמה דומה 6.7-3; כלכלית גבוהה יותר-ברמה חברתיתתלמידים שלומדים בבתי ספר מן ה 33%לעומת 

, לעומת 94%מתייחס ליחסים חיוביים בין התלמידים לחבריהם לכיתה )עולה גם ביחס למדד המסכם ה

המדורגים שלומדים בבתי ספר תלמידים ן המ (5%מיעוט ) ,לעומת זאת, לפי המדד המסכם , בהתאמה(.90%

של בית הספר  לפי מדד הטיפוח כלכלי הטוב ביותר-המשקפים את המצב החברתיבשלושת העשירונים 

                                                   
ועל ידי משרד החינוך ומתבסס על מאפייני אוכלוסיית התלמידים -נקבע עלשל בתי הספר מדד הטיפוח ור, זככ 17

משקף בתי ספר שבהם המאפיינים  30; מדד טיפוח 30-ל 3מאפייני היישוב. מדד הטיפוח מוגדר בערכים בין 
 כלכליים שנמדדו הם הנמוכים ביותר והם הזקוקים ביותר לתקציבי הטיפוח.-החברתיים
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תלמידים הלומדים בבתי מן ה 30% שיעור ניכר של מוגנות כלפי בית הספר, לעומתתחושת העדר דיווחו על 

מדד לא נמצא הבדל ב. הבית ספרי ספר המדורגים בשלושת העשירונים הנמוכים ביותר של מדד הטיפוח

סביר להניח כי . , לפי הדירוג של בתי הספר במדד הטיפוחתחושה כללית חיובית כלפי בתי הספרהמסכם 

בין הדירוג של בתי הספר במדד הטיפוח ובין הרכב הקיימת הלימה ה משקפים אתלה ממצאים א

   (.לעיל 3 לוח' ר) האוכלוסייה המגזרי בהם

בחנו את תפיסת התלמידים שמאוד לא מסכימים או לא כל כך  )שלא מובא בלוח)עיבוד נוסף שנערך ב

לפי  18ספרי.-תפיסת האקלים הביתמסכימים עם ההיגדים שמרכיבים את המדדים המסכמים שבוחנים את 

כלפי בית הספר, כללית חיובית  תחושההעדר תלמידים דיווחו על מן ה 30%נמצא כי  ומסכמים אל מדדים

יחסים חיוביים העדר דיווחו על  33%-יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים, והעדר דיווחו על  34%

תחושה העדר תלמידים הערבים דיווחו על מן ה תרבין התלמידים לחבריהם לכיתה. אחוז גבוה מעט יו

יחסי העדר תלמידים היהודים דיווחו על מן ה בעוד שאחוז גבוה יותר 19כללית חיובית כלפי בית הספר,

קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים. השוואה בין המינים מלמדת על תמונת ראי: בנים דיווחו יותר 

יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים. עם העדר ת הספר ועל תחושה חיובית כלפי ביהעדר מבנות על 

יחסים חיובים בין התלמידים לחבריהם לכיתה לא נמצאו הבדלים לפי מגזר וגם לא לפי העדר זאת, במדד 

 מגדר. 

 

  

                                                   
האמצע "קצת כן, קטגוריית -כמו .בצורה חיובית 9-ו 3 בלוחותהכוונה לשלושת המדדים המסכמים שמנוסחים  18

 מסכים" לא נכנסה כלל לניתוח הנתונים )לא למדדים החיוביים, ולא למדדים השליליים(. 
בבדיקה נוספת שערכנו נמצא כי כמעט שאין חפיפה במגזר הערבי בין תלמידים שדיווחו על העדר תחושה כללית  19

שעולה מניתוח מדדים מסכמים  חיובית כלפי בית הספר ובין הדיווח על העדר תחושת מוגנות בבית הספר, כפי
 .0.04אלה. חשוב לציין כי מקדם המתאם בין שני מדדים אלה מובהק ועומד על 
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 קבוצות, מגזר לפי, ו-הפי הערכת תלמידים בכיתות  על בשנה"ל תשע"ד ספרי-הבית האקלים :6 לוח
 ( אחוזיםב) 0מסכמים מדדים, ומגדר היהודית סייהבאוכלו מוצא

 "כסה 

 6מגדר מגזר
 יהודים

 סה"כ –
ברית  עולי

 9ת לשעברהמועצו
 יוצאי

 בנות בנים ערבים 8אתיופיה
(N )53,343 54,753 07,305 0,630 3,364 34,935 25,008 תלמידים 
        

כללית חיובית  תחושה
 80 95 99 93 97 99 77 0כלפי בית הספר

        

קרבה ואכפתיות  יחסי
 90 39 99 39 93 39 71 6בין מורים לתלמידים

        

חיוביים בין  יחסים
התלמידים לחבריהם 

 96 96 99 90 90 93 70 5לכיתה
        

תחושת מוגנות של העדר 
 9 9 30 5 4 4 7 4התלמידים

 החינוך משרד של 'פדגוגית וסביבה אקלים'סקר  :מקור
; נתונים לפי מגדר ולגבי עולי בריה"מ 'סקר אקלים וסביבה פדגוגית'המדדים המסכמים נבנו על ידי עורכי  כל 1

 .ג'וינט מכון ברוקדייל-ע"י מאיירסעיבוד מיוחד  –ויוצאי אתיופיה 
בית היגדים: א. "אני אוהב להיות בבית הספר"; ב. "גם אילו הייתי יכול, לא הייתי עובר ל 6כולל המסכם המדד  0

 "מסכים"(.-ספר אחר"; ג. "טוב לי בבית הספר" )אחוז ממוצע של ערכים "מסכים מאוד" ו
היגדים: א. "יש לי יחסים קרובים וטובים עם רוב המורים שלי"; ב. "כשעצוב לי או כשרע  5כולל המסכם המדד  6

ממני וממה שקורה לי ולא רק  מורים שלי"; ג. "לרוב המורים אכפתמן ה לי, אני מרגיש נוח לדבר על זה עם מישהו
בקשר ללימודים"; ד. "לרוב המורים חשוב מאוד לדעת איך אני מרגיש בבית הספר ובכלל" )אחוז ממוצע של ערכים 

 "מסכים"(.-"מסכים מאוד" ו
היגדים: א. "הכיתה שלי מלוכדת ומגובשת"; ב. "לרוב התלמידים בכיתה שלי יש עם מי  4כולל המסכם המדד  5

סקות"; ג. "לרוב התלמידים בכיתה שלי חשוב לעזור אחד לשני"; ד. "לתלמידים בכיתה אכפת זה להיות בהפ
 "מסכים"(.-מזה"; ה. "בכיתה שלי יש אווירה טובה בין התלמידים" )אחוז ממוצע של ערכים "מסכים מאוד" ו

דים שמתנהגים באלימות"; היגדים: א. "לפעמים אני פוחד ללכת לבית הספר, כי יש בו תלמי 6כולל המסכם המדד  4
ב. "לפעמים אני מעדיף להישאר בהפסקות בכיתה, כי אני חושש שיפגעו בי"; ג. "יש בבית הספר מקומות שאני 

 "מסכים"(. -פוחד להסתובב בהם" )אחוז ממוצע של ערכים "מסכים מאוד" ו
 ( חסר מידע. %6תלמידים ) 0,953 על מגדרם של 3
 בוכרה )אוזבקיסטן וטג'יקיסטן(.מקווקז ומלשעבר וגם בני עולים מגאורגיה,  ותת המועצכל עולי )ילידי( ברי 9
 עולים ובני עולים מאתיופיה. 8
 

 0מדדים מסכמים ,2118-2104 בשנים ספרי-ביתה האקלים את ו-התלמידים בכיתות  הערכת :7 לוח
 אחוזים(ב)

 0008  0033 0035 

(N )74,670 73,535 89,403 תלמידים 

 99 94 96 ית חיובית כלפי ביה"ס כלל תחושה
 90 34 30 קרבה ואכפתיות בין המורים לתלמידים  יחסי
 96 93 39 חיוביים בין התלמידים לחבריהם לכיתה  יחסים
 9 8 33 תחושת מוגנות של התלמידים העדר 

 .מה(בהתא 4, 5, 6, 0, 3)הערות  הקודםבלוח  המסכמים יםר' פירוט ההיגדים המרכיבים את המדד  3
 החינוך משרדשל  'פדגוגית וסביבה אקליםסקר 'מקור: 
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 תפקוד לימודי 4.2

היבטים לימודים, מן ה את התפקוד הלימודי של התלמידים בהיבטים הבאים: הרגשת לחץ דקפרק זה בו

 .מצב לימודימוטיבציוניים בלמידה ו-רגשיים

 לימודיםמן ה לחץ הרגשת .4121

בעיבוד מיוחד לימודים. מן ה הרגשת הלחץ שלהם התלמידים עלאלו נש 0033שנערך בשנת  'HBSCסקר 'ב

 מכון נמצא כי:השנערך על ידי 

 ימודים בבית הספר, למן ה לחוצים מרגישיםכי הם  דיווחוו תלמידים בכיתות מן ה (90%גבוה ) אחוז

 ללא הבדל בין המגזרים. 

 בניםמן ה 38%, לעומת 96%) הספר בבית לימודיםמן ה לחץ תהרגש על מבנים יותר דיווחו בנות ,

 בהתאמה(. 

 בדיווחמבחינה סטטיסטית  מובהקנמצא הבדל  לא ,20(3778-3003) השנים לאורך בהשוואה 

 .90%-ל ועד 33%-מ נע הטווח: הספר בבית לימודיםמן ה לחץ הרגשת לעו בכיתות  התלמידים

 ם מדורגים יחסית כי בקרב תלמידי כיתות ו, התלמידים הישראלי ,עולהלאומית -בין בהשוואה

(, הונגריה ולפני אנגליה)אחרי  בסקר המשתתפות המדינות 69 מתוך 00-ה במקום כלומר, באמצע

 .לימודיםמן ה לחוצים המרגישים התלמידים באחוז

 מוטיבציוניים בלמידה-היבטים רגשיים 41212

על ידי משרד  "במיצהמועבר במסגרת ה ,'תפדגוגי סביבהאקלים ו סקר'בהתבקשו ו -התלמידים בכיתות 

מוטיבציוניים בלמידה, ובהם לתחושת -היבטים רגשיים סדרתלבשנה"ל תשע"ד להתייחס  ,החינוך

 .(8 לוחר' ) ;(0035)ראמ"ה,  ( ללמידההנעהמוטיבציה )ההעדר להמסוגלות הלימודית ו

 אני כאשר" את ההיגדים הבאים: הכולל ,מסכם מדד באמצעות נבחנה תחושת מסוגלות לימודית 

; "זאת לעשות מסוגל אני, קשה משהו ללמוד מחליט כשאני"; "בלימודים להצליח יכול אני, הרוצ

 שיעורלפי מדד זה,  ."עבודה או מבחן כמו שונות לימודיות במשימות להצליח יכול אני, רוצה אני אם"ו

ינים המם, ללא הבדל בין כי הם חשים מסוגלות רבה בלימודיה דיווחו( 70%של תלמידים )מאוד גבוה 

או ברית המועצות לשעבר במגזר היהודי, לא נצפה הבדל בין התלמידים העולים מגם . מגזריםובין ה

בהשוואה עוד נמצא כי . החשים כךהתלמידים היהודים כל -סךבין התלמידים יוצאי אתיופיה, לעומת 

-ועד ל 73%-מניכרת יציבות )הטווח נע  (0035-ו 0033, 0008בין נתוני המדד המסכם לאורך השנים )

70%) . 

  בכלל הלימודים": כולל את ההיגדים הבאיםה מדד מסכם נבחן באמצעות מוטיבציה ללמידההעדר 

 לפי ."בלימודים משקיע לא בכלל אני"; ו"בלימודים להצליח מנסה לא בכלל אני"; "לי חשובים לא

 תחושהעם זאת,  .ללמידה מוטיבציההעדר ם כי הם חשי דיווחו( 9%תלמידים )מן ה מיעוט ,זה מדד

במגזר  תלמידים היהודים(.ה מן 6%, לעומת 33%) הערבים התלמידים את יותר הרבה מאפיינת זו

סך כל תלמידים יוצאי אתיופיה דיווחו על תחושה זו, לעומת מן ה מעט גבוה יותרשיעור היהודי, 

                                                   
 רק מחצית מהמדגם נשאל שאלה זו. 0005בשנת  20



 

16 

מן  יותרמעט  גבוה שיעורבנים דיווחו ב, בהתאמה(. 6%, לעומת, כאמור, 4%תלמידים היהודים )ה

לאורך גם במדד זה ניכרת יציבות  , בהתאמה(.4%, לעומת 7%מוטיבציה ללמידה )העדר בנות על ה

 . (0035-ו 0033, 0008שנים מן ה בכל אחת 9%)השנים 

           , בשנה"ל תשע"דמוטיבציוניים של הלמידה -על היבטים רגשייםו -הדיווח תלמידים בכיתות  :8לוח 
 2; )באחוזים(0מדדים מסכמים ,ומגדרות מוצא באוכלוסייה היהודית , קבוצלפי מגזר

 "כסה 

 5 מגדר מגזר
 – יהודים
 סה"כ

ברית  עולי
 3ת לשעברהמועצו

 יוצאי
 בנות בנים ערבים 9אתיופיה

(N )00,485 03,348 36,860 3,009 988 63,454 45,077 תלמידים 
        

מסוגלות  תחושת
 70 73 70 73 70 73 22 6לימודית 

        

מוטיבציה  העדר
 4 7 33 4 5 6 7 5ללמידה 
  החינוך משרדשל  'פדגוגית וסביבה אקלים סקר' מקור:

ברית נתונים לפי מגדר ולגבי עולי  ;'פדגוגית וסביבה אקלים סקר' עורכי ידי על ניבנו המסכמים המדדים 3
 .ברוקדיילמכון  ג'וינט-מאיירס"י עעיבוד מיוחד  –ויוצאי אתיופיה  המועצות

 נשאלו כחצי מהתלמידים. 0
 משהו ללמוד מחליט כשאני. "; ב"בלימודים להצליח יכול אני, רוצה אני כאשר. "היגדים: א 6כולל המסכם המדד  6

 "עבודה או מבחן כמו שונות לימודיות במשימות להצליח יכול אני, רוצה אני אם. "; ג"זאת לעשות מסוגל אני, קשה
 "מסכים"(.-ל ערכים "מסכים מאוד" ו)אחוז ממוצע ש

; "בלימודים להצליח מנסה לא בכלל אני. "; ב"לי חשובים לא בכלל הלימודים. "היגדים: א 6כולל המסכם המדד  5
 "מסכים"(.-)אחוז ממוצע של ערכים "מסכים מאוד" ו "בלימודים משקיע לא בכלל אני. "ג
 . ידעאין מ( %6תלמידים שנשאלו ) 3,364 על מגדרם של 4
 בוכרה )אוזבקיסטן וטג'יקיסטן(.מקווקז ומלשעבר וגם בני עולים מגיאורגיה,  ברית המועצותכל עולי )ילידי(  3
 עולים ובני עולים מאתיופיה. 9

 

 מצב לימודי 41213

 בית שיעורי הכנתל המוקדש הזמן משך

לדווח  ,משרד החינוך המועבר על ידי ,''פדגוגית סביבהאקלים ו סקר'בהתבקשו ו -הבכיתות  תלמידים

 מן 57% .(7)לוח  ;(0035)ראמ"ה,  כמה שעות ביום הם מקדישים להכנת שיעורי בית בשנה"ל תשע"ד

מהם דיווחו שהתהליך נמשך  69%תלמידים דיווחו שהם מקדישים בין שעה לשעתיים בהכנת שיעורי בית, ה

 רי הבית. הכנת שיעולדיווחו כי הם מקדישים שעתיים ויותר  35%-פחות משעה ו

 הכנתל יוםב ויותר שעתיים מקדישיםכי הם  דיווחותלמידים הערבים מן ה יותר הרבהגבוה  שיעור 

ההבדלים בין המגזרים במשך  .בהתאמה, 30% לעומת, 03%: יהודיםה תלמידיםהשיעורי בית, לעומת 

)או  שותהזמן המוקדש לשיעורי בית עשויים לנבוע מסיבות רבות החל מהבדלים תרבותיים של דרי

שונות של ההורים מילדיהם להשקיע רבות בשיעורי בית, וכלה מהבדלים הנובעים ממאפייני  ציפיות(

 בתי הספר והעומס הלימודי שהתלמידים נדרשים אליו. 

 שעתיים מקדישים הם כי דיווחו אתיופיה יוצאי תלמידיםמן ה במקצת גבוההיהודי, שיעור  במגזר 

 התלמידיםו היהודים תלמידיםסך כל ה ביןדומה  שיעור לעומת, 33%) בית שיעורי להכנת ביום ויותר

 (.30% – ברית המועצות לשעבר העולים מ
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 התלמידים המדווחים שהכנת שיעורי בית אורכת פחות משעה ביום  עורייש(, 0035-0008השנים ) לאורך

  (.69%-ועד ל 63%-במגמת עלייה מתונה )עם יציבות בשלוש השנים האחרונות( )הטווח נע מ יםנמצא

, מגזר לפי, בשנה"ל תשע"ד בית לשיעורי המוקדש הזמן משך על ו-הדיווח תלמידים בכיתות  :2 לוח
 0( )באחוזיםומגדר  היהודית באוכלוסייה מוצא קבוצות

 

 "כסה

 2מגדר מגזר
 – יהודים 

 סה"כ
ת ברי עולי

 6המועצות לשעבר
 יוצאי

 בנות בנים ערבים 5אתיופיה
(N )00,703 00,566 36,740 773 979 60,835 46,766 תלמידים 
        

הזמן המוקדש  משך
 300 300 300 300 300 300 011 סה"כ –להכנת ש"ב 

        

 63 56 66 66 07 68 07 משעה פחות
        

 46 56 53 43 47 40 42 לשעתיים שעה בין
        

 33 30 03 33 30 30 04 ויותר שעתיים
 החינוך משרדשל  'פדגוגית וסביבה אקליםסקר 'מקור: 

"י עעיבוד מיוחד  –ויוצאי אתיופיה  ברית המועצותלפי מגדר ולגבי עולי  נתונים ;תלמידיםמן ה נשאלו כחצי 3
 .ברוקדייל מכוןג'וינט -מאיירס

 ( חסר מידע על מגדרם. %6תלמידים שנשאלו ) 3,530לגבי  0
 בוכרה )אוזבקיסטן וטג'יקיסטן(.מקווקז ומה, יגם בני עולים מגיאורגלשעבר ו ברית המועצותכל עולי )ילידי(  6
 עולים ובני עולים מאתיופיה. 5

 

 בתעודה האחרונה כלל נכשלו לא

בעיבוד מיוחד  בתעודה האחרונה. ציון נכשל קבלתהתלמידים לגבי נשאלו  0033שנערך בשנת  'HBSC סקר'ב

ציון כלל  קיבלושלא דיווחו ו התלמידים בכיתות ן מ 58% ברוקדייל עולה כי-ג'וינט-שנערך על ידי מאיירס

תלמידים הערבים דיווחו שלא נכשלו כלל בתעודה מן ה אחוז נמוך הרבה יותר בתעודה האחרונה.נכשל 

מן  39%כלומר, אחוזים גבוהים העומדים על  תלמידים היהודים(.ן המ 44%, לעומת 66%האחרונה )

לא נמצא בתעודה האחרונה.  לפחות ים היהודים נכשלו במקצוע אחדתלמידן המ 54%-תלמידים הערבים וה

ועד  %58-)הטווח נע מ 0005-300321הבדל מובהק מבחינה סטטיסטית בין המינים, או בהשוואה בין השנים 

 ( בדיווח זה.43%-ל

  מקרובי משפחה והיקף ההסתייעות בשיעורים פרטיים לימודי סיוע קבלת 4.0

היבט של היקף המשאבים והסיוע הלימודי מן ה ת הלמידה בתוך הבית1משפחה,פרק זה מתאר את סביב-תת

להישגים  בבית הספר וציפיותיהם בחינוך ילדיהםהניתנים בבית. רמת ההשכלה של ההורים, מעורבותם 

 ,Feinstein, 1999; Majoribanks) ההישגים הלימודיםעשויים להיות בעלי השפעה על מילדיהם  לימודיים

 Sorenson) בעתיד בלימודים גבוהיםשל ילדיהם השתתפותם     (, כמו גם על Williams et al.,  2009:   ; בתוך1988

& Morgan, 2000   :בתוך ;Williams et al.,  2009.)     

                                                   
 .0005שאלה זו נשאלה החל משנת  21 
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 קבלת סיוע בשיעורי בית מקרובי משפחה .4131

על היקף הסיוע  ו-אהורים לתלמידים בכיתות  0030בשנת של הלמ"ס נשאלו  'סקר משקי בית ארוך טווח'ב

( 99%מרבית ) עולה כי 30 בית. מלוחהשהם או קרובי משפחה אחרים מעניקים לילדיהם בשיעורי 

ן מ 03% כאשר מקבלים סיוע בשיעורי בית בהיקף כלשהו מקרובי משפחה, ו-אהתלמידים בכיתות 

מן  הניתנים להם.שיעורי הבית כלל מ 40%, העולה על משמעותינעזרים בקרובי משפחה בהיקף  תלמידיםה

 בחלוקות הבאות: מבחינה סטטיסטית מובהקיםהבדלים  , עוד,לוח עוליםה

 העולה  משמעותימקבלים סיוע בשיעורי בית מקרובי משפחה בהיקף  ג-אגבוה מתלמידי כיתות  אחוז(

 . ו-דתלמידים בכיתות ן המ 33%, לעומת 68%מכלל שיעורי הבית הניתנים להם(:  40%על 

 תלמידים היהודים והתלמידים הערבים אינם מקבלים סיוע בשיעורי בית ן המ (05%-דומה )כ אחוז

תלמידים היהודים מן ה מקרובי משפחה, כפי שעולה מדיווח ההורים. עם זאת, אחוז גבוה הרבה יותר

, לעומת 44%מכלל שיעורי הבית הניתנים להם ) 40%מקבלים סיוע מקרובי משפחה בהיקף של עד 

תלמידים הערבים נעזרים בקרובי משפחה בהיקף מן ה חוז גבוה הרבה יותר, בהתאמה(, וא67%

 (.בהתאמה, 00% לעומת, 69%) להם הניתנים הבית שיעורי מכלל 40% על העולה, משמעותי

 משמעותי, לפי דיווח ההורים, נעזרים מעט יותר בקרובי משפחה בהכנת שיעורי בית בהיקף בנים ,

 בנות(. ן המ 06%, לעומת 07%הניתנים להם )מכלל שיעורי הבית  40%העולה על 

 לפי, 2102 בשנת, ו-אהיקף הסיוע בשיעורי בית שמעניקים קרובי משפחה לתלמידים בכיתות  :01 לוח
 ( באחוזים) ומגדר מגזר, כיתה

 
 "כסה

 0מגדר מגזר כיתה
 בנות בנים ערבים יהודים ו-ד ג-א 
(n הורים ) 359 340 600 3006 377 305 0010 
        

 קיבלו בהםש ביתהשיעורי  אחוז
        :משפחה מקרובי עזרה

 011 *011 011 **011 011 **011 011 התלמידים"כ סה
        

 05 00 05 06 07 39 20 לא קיבלו עזרה  כלל
        

 66 60 06 63 69 09 00 קיבלו עזרה בהיקף קטן
        

 00 39 33 37 38 38 08 קיבלו עזרה בהיקף בינוני
        

 06 07 69 00 33 68 26 קיבלו עזרה משמעותית
 של הלמ"ס 'סקר משקי בית ארוך טווח': עיבוד מיוחד מתוך מקור

 תלמידים אין מידע על מגדר. 5על  3
** P<0.01 * P<0.05 

 

 היקף ההסתייעות בשיעורים פרטיים 41312

לדווח  ,משרד החינוך המועבר על ידי ,'דגוגיתסביבה פאקלים וסקר 'התבקשו בו -התלמידים בכיתות 

אם, אנגלית, מתמטיקה -על היקף ההסתייעות בשיעורים פרטיים במקצועות המיצ"ב )שפתבשנה"ל תשע"ד 

כי הם תלמידים דיווחו ן המ (66%. נמצא כי שיעור לא מבוטל )(0035)ראמ"ה,  ומדע וטכנולוגיה( בתשלום

ממקצועות לפחות אחד מקצוע בשיעורים פרטיים במימון הוריהם, ב סיוע באופן קבוע או מדי פעםמקבלים 

 :, ובתוך המגזר היהודיבין המגזריםנמצאו  הבדלים או בין המינים. , ללא הבדל בין שכבות הכיתההמיצ"ב
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 ממקצועות לפחות אחד במקצוע פרטיים שיעורים מקבלים הם כי דיווחו( 64%) יהודים תלמידים יותר 

 בין השונות אתהיתר  בין להסביר עשויה, זו מגמה .(60%) הערבים מידיםהתל לעומת"ב, המיצ

 יהודים תלמידים יותרש מאחר כי, ייתכן .משפחה מקרובי בית בשיעורי הסיוע קבלת בהיקף המגזרים

 לסיוע פחות זקוקים שהם הרי"ב, המיצ ממקצועות לפחות אחד במקצוע פרטיים בשיעורים נעזרים

לכך ניתן למצוא  תימוכין. הערבים התלמידים בקרב ולהפך, משפחה מקרובי משמעותי בהיקף לימודי

, לפי מקבליםו -הבכיתות מידים היהודים תלן המ (30%) מיעוט לפיוו)שאינו מובא בלוח( בממצא 

מכלל שיעורי הבית הניתנים  40%דיווח הוריהם, סיוע בהכנת שיעורי בית בהיקף משמעותי )העולה על 

  .00% – הערבים התלמידיםבקרב  0 מפי ביותר גבוהה שיעור לעומתלהם(, 

 פרטיים שיעורים מקבלים אתיופיה יוצאי תלמידיםמן ה (37%) דומא נמוךהיהודי, שיעור  במגזר 

ובמיוחד לעומת  (64%) היהודים התלמידים כלל לעומת, "בהמיצ ממקצועות לפחות אחד במקצוע

 משתתפיםייתכן, כי התלמידים יוצאי אתיופיה (. 69%) ברית המועצות לשעברמ עוליםה תלמידיםה

  .יותר בתכניות לסיוע לימודי המופעלות בבתי הספר, ולכן הם מסתייעים פחות בשיעורים פרטיים

 נמצאו הבדלים מובהקים בין המינים באחוז התלמידים שמקבלים שיעורים פרטיים במקצוע אחד  לא

 לפחות ממקצועות המיצ"ב.  

 פרטיים בשיעורים סיוע קבלת על התלמידים בדיווח קלה ירידה מגמת ותלזה ניתן השנים לאורך 

 (.0035בשנת  66%-ועד ל 0008בשנת  68%-"ב )החל מהמיצ ממקצועות לפחות אחד במקצוע

 מלימודים והיעדרויות איחורים 4.4

"ל בשנה נשאלוו -התלמידים בכיתות , משרד החינוך המועבר על ידי ,'וסביבה פדגוגית אקלים סקר'ב

)כולל  לכמה שיעורים הם איחרו בחודש האחרון ולכמה ימי לימודים הם לא הגיעו בחודש האחרון תשע"ד

בתוך המגזר ו בין המגזרים בין המינים, משמעותיים עולים הבדלים 33מלוח  .(0035)ראמ"ה,  מחלה(

 :היהודי

 60% תלמידים מן ה 60%תלמידים דיווחו כי איחרו לשני שיעורים ויותר בחודש האחרון )ן המ

 .תלמידים הערבים(ן המ 04%, לעומת יהודיםה

 בהרבהעל היעדרות משני ימי לימודים או יותר בחודש האחרון גבוה  שדיווחוהתלמידים  שיעור – 

תופעה זו  עלתלמידים היהודים דיווחו מן ה . שיעור מעט גבוה יותרתלמידים דיווחו כךן המ 57%

 (.ביםהער תלמידיםן המ 58% לעומת, 40%)

 כבוד ה עקב לימודים מימי פחות ונעדרים לשיעורים פחות מאחרים הערבים התלמידים כי, ייתכן

 בבית למשמעת ההורים של( הציפיות)או  והדרישות, בחברה מסורתית יותרמסגרת הטמון הלכללי 

 טווח ארוך בית משקי סקר נתוני מתוך שערכנו נוסף ודעיבבהזאת מקבלת תמיכה שערה הה .הספר

 הערביםהורים ן המ (89%) ניכר חלקכי  נמצא)שאינו מובא בלוח(.  0030 שנתב שנערך"ס הלמ לש

לשוחח באופן קבוע עם ילדיהם על התנהגותם בביה"ס,  נוהגיםכי הם  דיווחוו, -ה בכיתות לתלמידים

 (.94%) הורים היהודיםמן ה יותר נמוך אך משמעותי אחוזלעומת 

 כי איחרו לשני שיעורים ויותר בחודש  דיווחו אתיופיה יוצאי תלמידיםהמן  גבוההיהודי, שיעור  במגזר

ברית והתלמידים העולים  היהודים התלמידיםכל  סך בקרב הדומ שיעור, לעומת 50%)האחרון 

 ברית המועצות לשעבר תלמידים העולים ממן ה (. לעומת זאת, אחוז גבוה60%-כהמועצות לשעבר 



 

20 

 היהודים תלמידיםסך כל המודים או יותר בחודש האחרון, לעומת דיווחו על היעדרות משני ימי לי

  (.בהתאמה, 50%-ו 40% לעומת, 45%) אתיופיה יוצאי התלמידים לעומת ובמיוחד

 ויותר שיעורים לשני איחרו הם כי בנותמן ה יותר גבוה בשיעור דיווחו בניםלפי מגדר מעורבת.  המגמה 

מן  יותרמעט  גבוה בשיעור דיווחו בנות, זאת לעומת. (בהתאמה, 09% לעומת, 66%) האחרון בחודש

 , בהתאמה(.58%, לעומת 43%) האחרון בחודש ויותר לימודים ימי משני נעדרו הן כי, בניםה

 שאינן מובאות בלוח( עולה כי ניכרת יציבות רבה בדיווח  ;(0035-0008לאורך השנים ) מהשוואות(

עורים או יותר; וכי לא נמצאה מגמה אחידה בדיווח התלמידים על איחורים בחודש האחרון לשני שי

יציבים  השנים בין ההבדליםהתלמידים על היעדרות משני ימי לימודים או יותר בחודש האחרון כאשר 

 (.43%-ועד ל 59%-פחות או יותר )נעים מ

דיווח , קבוצות מוצא , לפי מגזרבשנה"ל תשע"דעל איחורים והיעדרויות ו -התלמידים בכיתות  :00לוח 
 0(באחוזיםומגדר ) באוכלוסייה היהודית

 "כסה 

 2 מגדר מגזר
 יהודים

 סה"כ –
ברית  עולי

 6ת לשעברהמועצו
 יוצאי

 בנות בנים ערבים 5אתיופיה
(N )53,606 54,564 07,397 0,089 3,334 34,030 24,440 תלמידים 
        

 שיעורים לשני איחור
 09 66 04 50 66 60 01 האחרון בחודש ויותר

        

משני ימי  היעדרויות
לימודים ויותר 

בחודש האחרון )כולל 
 43 58 58 50 45 40 42 מחלה( 
 גית' של משרד החינוך פדגו וסביבה קלים'סקר א מקור:

 ג'וינט מכון ברוקדייל.-עיבוד מיוחד ע"י מאיירס –ויוצאי אתיופיה  ברית המועצותלפי מגדר ולגבי עולי  נתונים 3
 (. %6תלמידים שנשאלו ) 0,386מידע על מגדרם של חסר  0
 בוכרה )אוזבקיסטן וטג'יקיסטן(.מקווקז ומלשעבר וגם בני עולים מגאורגיה,  ת המועצותכל עולי )ילידי( ברי 6
 עולים ובני עולים מאתיופיה. 5

 

  בבית הספר הורים ומעורבות שותפות 4.5

בתי ספר תלויה לא רק בגורמים המעורבים  של תםהצלח שלפיהבשנים האחרונות מתחדדת התפיסה 

 ישירות במעשה החינוכי )תלמידים ואנשי צוות(, אלא גם בבעלי עניין נוספים ובראשם הורי התלמידים.

, 'וסביבה פדגוגיתסקר אקלים 'מ םמציג תחילה נתוניהפרק  .פרק זה עוסק ביחסים בין בית הספר להורים

בבית  הוריםהשותפות לבנוגע ו -הבקרב מורים שלימדו בכיתות  וךעל ידי משרד החינ שנערך בשנה"ל תשע"ד

פי ל דומיםבנושאים . לאחר מכן מוצגים נתונים (0035)ראמ"ה,  הספר ומעורבותם בפעילויות כיתתיות

 .  (0034)ראמ"ה,  'כלפי מערכת החינוך הורים עמדות סקר', מתוך ו-אדיווחי הורים לתלמידים בכיתות 

 דיווחי מורים –רבות הורים בבית הספר שותפות ומעו .41.1

למצבם בנוגע על שותפות הורים בבתי הספר, על עדכון ההורים  דיווחומורים רבים  עולה כי 30מלוח 

 הבדלים נמצאומהמדדים  בחלק .ת כיתתיותיולויעל מעורבות ההורים בפעהלימודי והחברתי של ילדיהם ו

  ם.ילטובת בתי הספר היהודי
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  בית הספר את ההיגדים הבאים: " כוללה מסכם מדדבאמצעות  נבחנה 22בית הספרהורים בהשותפות

להורים יש אוזן קשבת בבית הספר בכל שאלה, בעיה " ,מיידע את ההורים באופן שוטף על הנעשה בו"

וכדומה, עם המחנך  -סמס , מייל ,ןטלפו – קבועהורי התלמידים נמצאים בקשר ", "או תלונה שעולה

בו של הילד שלהם", "המורים בבית הספר מתייעצים עם ההורים כיצד כדאי לשפר כדי להתעדכן במצ

את ההתקדמות הלימודית של הילד שלהם" ו"נציגי ההורים שותפו בתהליך קבלת ההחלטות לגבי 

על שותפות הורים בבתי  דיווחומורים ן המ (97%שיעור גבוה )לפי מדד זה,  ת".ספרי-ביתהמדיניות ה

עורי הדיווח של המורים י. ש(דוברי ערביתבבית ספר  39%, לעומת דוברי עבריתפר בבתי ס 86%הספר )

היגד "המורים בבית הספר הכל ההיגדים המרכיבים את המדד המסכם, למעט בהיהודים גבוהים 

, לעומת 34%מתייעצים עם ההורים כיצד כדאי לשפר את ההתקדמות הלימודית של הילד שלהם" )

  .מורים הערבים(ן המ 90%

  שיעורים ב דיווחומורים מחנכים  – למצבם הלימודי והחברתי של התלמידיםבנוגע עדכון ההורים

 כי הם מעדכנים באופן קבוע את ההורים ביחס למצבם הלימודי של התלמידים( 70%)מעל גבוהים 

 (, ללא הבדל בין המגזרים.70%) בכיתה וביחס למצבם החברתי( 76%)

 כי "ההורים נוטלים חלק  הסכימומורים המחנכים ן המ 93% – תיותמעורבות הורים בפעילויות כית

 , בהתאמה(.30%, לעומת 94%)דוברי עברית כיתתיות" ובמיוחד בבתי ספר הת יולויבפע

 , בשנה"ל תשע"דו -הדיווח מורים לתלמידים בכיתות  –יחסים בין בית הספר לבין ההורים  :02לוח 
 (באחוזים)לפי מגזר               

 ערבים יהודים "כ הס 
(N )6,084 7,568 02,720 מורים 

    הספר בבית הורים שותפות
 39 86 72 3 מדד מסכם – הספר בבית הורים שותפות

    :כי" מאוד"מסכים  או"מסכים" 
 83 79 22 בו הנעשה על הורים מיידע הספר בית

 30 83 72 הספר בבית קשבת אוזן יש להורים
 30 86 77 ילדם על מחנךהמן  מתעדכנים ההורים
 90 34 67 עם הורים על התקדמות ילדם מתייעצים מורים
 48 85 77 החלטות בקבלת שותפו ההורים נציגי
    הורים  עדכון
 70 76 20 ילדם של הלימודי למצב נוגעב הורים עדכון
 70 70 22 ילדם של החברתי למצב נוגעב הורים עדכון

    תתיות הורים בפעילויות כי מעורבות
 30 94 70 בפעילויות כיתתיות משתתפים ההורים
  סביבה פדגוגית' של משרד החינוךו אקליםסקר 'מקור: 

מיידע את ההורים היגדים: א. "בית הספר  4 כוללו 'פדגוגית וסביבה אקלים' סקר עורכי ידי על נבנה המכםהמדד  3
ית הספר בכל שאלה, בעיה או תלונה שעולה"; ג. "הורי באופן שוטף על הנעשה בו"; ב. "להורים יש אוזן קשבת בב

עם המחנך כדי להתעדכן במצבו של הילד שלהם"; ד.  – טלפוני מייל, סמס וכד' – התלמידים נמצאים בקשר קבוע
"המורים בבית הספר מתייעצים עם ההורים כיצד כדאי לשפר את ההתקדמות הלימודית של הילד שלהם"; ה. 

אחוז ממוצע של ערכים "מסכים ת" )ספרי-ביתבתהליך קבלת ההחלטות לגבי המדיניות ה "נציגי ההורים שותפו
 (."מסכים"-מאוד" ו

                                                   
 מדד מסכם זה נבדק לראשונה בשנה"ל תשע"ד. 22
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 דיווחי הורים –שותפות ומעורבות הורים בבית הספר  41.12

היה על . בסקר זה 'סקר עמדות הורים כלפי מערכת החינוך' עבור משרד החינוךנערך  בשנה"ל תשע"ד

את המדד  הם הרכיבו. 'עולמות תוכן'שלושה להתכנסו ש שמונה היגדים ההורים להגיב על סדרה של

להלן  .(0034ראמ"ה, ) בית הספר שלהם עםשותפות לתחושת ה נוגעאת נקודת מבטם ב ןהבוחהמסכם, 

 :'עולמות התוכן'תיאור ההיגדים המרכיבים את המדד המסכם, לפי 

כן אותך באופן שוטף בכל הנוגע "בית הספר מעד – (מידע ברמת הפרט והמערכת )שקיפות מתן .0

לתפקוד הלימודי של ילדך בבית הספר, כולל ציונים, נוכחות בשיעורים וכדומה", "בית הספר מעדכן 

אותך באופן שוטף בכל הנוגע לתפקוד החברתי של ילדך בבית הספר, כולל השתלבות בכיתה, יחס 

ע לנעשה בבית הספר, כגון אירועים, לחברים וכדומה" ו"בית הספר מעדכן אותך באופן שוטף בכל הנוג

  .טקסים וכדומה"

עם המחנך כדי להתעדכן במצבו  – סמסבמייל, ב, בטלפון –קבוע "אתה נמצא בקשר  – פעילה מעורבות .2

ו"אתה מרגיש שותף בקידום בית הספר ומטרותיו. כלומר, משתפים אותך בסוגיות כגון:  ,של ילדך"

ח, מה יהיה חשוב שיהיה בבית הספר ומה חשוב פחות לאילו כיוונים כדאי לבית הספר להתפת

 וכדומה".

"אתה מרגיש שיש לך אוזן קשבת בבית הספר בכל שאלה, בעיה או תלונה  – ונגישות לשותפות הזמנה .0

שעולה", "המורים בבית הספר מתייעצים אתך כיצד כדאי לשפר את ההתקדמות הלימודית של ילדך" 

ות כמו בהכנת מסיבות, ליווי ספרי-ביתפיקות להשתתף בפעילויות ו"בית הספר נותן לך הזדמנויות מס

   לטיולים וכדומה".

  :היגדיוללמדד המסכם ובנוגע  הבאיםעולים הממצאים העיקריים  36לוח מ

 ( 37%אחוז גבוה) ת ספרי-ביתכי הם שותפים בעשייה ה הסכימו ,ו-א, לתלמידים בכיתות הוריםן המ

 הורים היהודים(.ן המ 38% , לעומתמן ההורים הערבים 95%)

  כי אחוזי הדיווח של ההורים הערבים גבוהים  עולההיגדים המרכיבים את המדד המסכם הבבחינת

כל ההיגדים המרכיבים את המדד המסכם, למעט בשני ההיגדים הבאים: "בית הספר מעדכן לגבי ב

דמנויות להשתתף הורים היהודים( ו"בית הספר נותן לך הזן המ 83%, לעומת 96%הנעשה בו" )

 הורים היהודים(.ן המ 83%, לעומת 38%ות" )ספרי-ביתבפעילויות 

)ההורים  הספר בבית מעורבים שהם חשים הם אם ההורים נשאלו 'הספר בבית הורים שותפות'למדד  כהשלמה

. ריםמעורבים בבית הספר שבו לומד ילדם, ללא הבדל בין המגז חשו כי הם 30%"לא"(.  או"כן"  להשיב התבקשו

  .(36 לוח' ר)( מהם דיווחו כי הם אינם חשים מעורבים בבית הספר 68%עם זאת, אחוז לא מבוטל )
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, לפי בשנה"ל תשע"ד ו-אדיווח הורים לתלמידים בכיתות  –יחסים בין בית הספר לבין ההורים  :00לוח 
 באחוזים(מגזר )

 ערבים יהודים "כ סה 
(n )044 498 800 הורים 

 95 38 62 0מדד מסכם  –בבית הספר  הורים שותפות
    כי "מאוד"מסכים  או"מסכים" 

    )שקיפות( והמערכת הפרט ברמת מידע מתן
 98 93 76 ילדך של הלימודי התפקוד לגבי מעדכן"ס ביה
 95 30 65 ילדך של החברתי התפקוד לגבי מעדכן"ס ביה
 96 83 80 בו הנעשה לגבי מעדכן"ס ביה

    פעילה מעורבות
 98 95 75 ילדך במצב להתעדכן כדי המחנך עם בקשר נמצא אתה
 37 69 45 ומטרותיו"ס ביה בקידום שותף מרגיש אתה

    ונגישות לשותפות הזמנה
 86 93 77 "סבביה קשבת אוזן לך שיש מרגיש אתה
 90 57 54 ילדך התקדמות את לשפר כיצד מתייעץ"ס ביה
 38 83 78 ותספרי-בית עילויותבפ להשתתף הזדמנויות לך נותן"ס ביה

    הספר בבית מעורבות תחושת
 36 33 62  ילדם לומד שבו הספר בבית מעורבים חשים
 .של משרד החינוך 'סקר עמדות הורים כלפי מערכת החינוך'מקור: 

ת הפרט מתן מידע ברמ היגדים: 8כולל המסכם נבנה על ידי עורכי סקר עמדות הורים כלפי מערכת החינוך והמדד  3
מעדכן אותך באופן שוטף בכל הנוגע לתפקוד הלימודי של ילדך בבית הספר, א. "בית הספר  והמערכת )שקיפות(:

בית הספר מעדכן אותך באופן שוטף בכל הנוגע לתפקוד החברתי של "; ב. "כולל ציונים, נוכחות בשיעורים וכדומה
בית הספר מעדכן אותך באופן שוטף בכל "; ג. "הילדך בבית הספר, כולל השתלבות בכיתה, יחס לחברים וכדומ

אתה נמצא בקשר קבוע טלפוני, מייל, ד. "מעורבות פעילה: "; הנעשה בבית הספר, כגון אירועים, טקסים וכדומה
אתה מרגיש שותף בקידום בית הספר ומטרותיו. כלומר, "; ה. "סמס, עם המחנך כדי להתעדכן במצבו של ילדך

גון: לאילו כיוונים כדאי לבית הספר להתפתח, מה יהיה חשוב שיהיה בבית הספר ומה משתפים אותך בסוגיות כ
; הזמנה לשותפות ונגישות: ו. "אתה מרגיש שיש לך אוזן קשבת בבית הספר בכל שאלה, בעיה "חשוב פחות וכדומה

ודית שך או תלונה שעולה"; ז. "המורים בבית הספר מתייעצים איתך כיצד כדאי לשפר את ההתקדמות הלימ
ות כמו בהכנת מסיבות, ליווי ספרי-ביתילדך"; ח. "בית הספר נותן לך הזדמנויות מספיקות להשתתף בפעילויות 

 "מסכים"(.-)אחוז ממוצע של ערכים "מסכים מאוד" ו לטיולים וכדומה"
 

 הקשורים לבית הספר ולחוויית הלמידה בו:העיקריים הממצאים  סיכום

 האווירהתפיסה חיובית לגבי , 'פדגוגית וסביבה אקלים סקר'מ שעולה כפי, ו-ה בכיתות התלמידים מרביתל 

 מוגנותה העדר תתחוש. הספר בביתחשים מוגנים  אינםמהם  מיעוט, ורק הספר בבית והחברתית הלימודית

אלה  תחושותללתפיסות ו נוגעב 6162-ו 6166, 6112 השנים בין השוואה. הערבים הספר בבתי יותר רווחת

 חל שיפור בתפיסת האווירה בבית הספר.  מלמדת כי

 סקר'ב המשתתפות במדינות, ו כיתות תלמידי בקרב לאומית-ןבי השוואה, זאת עםHBSC ' מלמדת כי ,

 .כלל ספרם בית אתהתלמידים הישראלים מדורגים במקום הראשון באחוז התלמידים שאינם אוהבים 

 סקר 'דיווחו ב ובכיתות  תלמידיםה מן גבוהים אחוזיםHBSC'  :ןמ 17%על כישלון במקצוע אחד לפחות 

 מקרובי התלמידים שמקבלים הלימודי הסיוע היקף גם. היהודים תלמידיםה ןמ 24% לעומת, הערבים תלמידיםה

 .בלימודיהם חווים תלמידיםה מן מבוטל לא שחלק קושי על מעיד פרטיים ובשיעורים( בנים יותר)מעט  משפחה

 על שותפות הורים בבית הספר. 'וסביבה פדגוגיתאקלים  סקר'ו דיווחו ב-ה תבכיתו לתלמידים המורים מרבית 

 ו דיווחו כי הם אינם חשים מעורבים בבית הספר, -א בכיתות לתלמידים הוריםה מן (32%) מבוטל לא אחוז

 .'החינוך מערכת כלפי הורים עמדות סקר'ללא הבדל בין המגזרים, כפי שעולה מ
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 אחרי שעות הלימודיםהשתתפות במסגרות העשרה . 5

הן מסגרות שהייה והן  - , כתכנית תוספתית במערכת החינוך, ומסגרות בתשלום)יוח"א( יום חינוך ארוך

עדיין הורים למתן השגחה בשעות הצהריים המוקדמות כאשר רבים מהמהווים פתרון  -העסקת מטפלות 

)יום חינוך ארוך נחשב לחלק משעות המסגרות הללו כוללות פעילות לימודית והעשרה . מחוץ לבית עובדים

 . תלמידיםבנוגע לנתייחס להיבט של ההשגחה פרק זה הלימודים(. אולם, ב

, את היקף הילדים בבית הספר פרק זה בוחן את היקף הילדים הלומדים במסגרת יום חינוך ארוך )יוח"א(

 עסקת מטפלת בתשלום.ואלה שבמשפחתם מו ,מועדוניתאו  כמו צהרוןבתשלום, מסגרת שהייה בם מבקריה

 שביםכמה מהם  עלאין נתונים  – הללו במסגרות מצויים שאינםאותם ילדים  לגבי כי, לציין חשובעם זאת, 

או  גדוליםאחים או  הורה של בהשגחה מצויים מהם כמהו השגחה ללא הלימודים יום בסיום לביתם

 .מורחבתהמשפחה ה

 ( )יוח"א יום חינוך ארוךלומדים במסגרת היקף ה

 להוסיף . חוק זה בא'יום חינוך ארוך ולימודי העשרה'אושר בכנסת חוק  (3779178הלימודים תשנ"ז ) בשנת

של  וההשכלה הידע את להעמיקלהרחיב ו כדי, החינוך במוסדות הקיימות על השעות וחינוך לימודים שעות

 בחוק .ישראל יילד כלל בחינוך שווה הזדמנות לתתו יתחברת פעילותלו לערכים חינוך להוסיף ,התלמיד

 .לימוד שעות 53-מ קצר לא יהיה הלימודים שבוע, ארוך חינוך יום ונהגי שבהם החינוך במוסדות כי נקבע

לימוד לפחות; באחד מימי אמצע  שמונה שעות –ארבעה ימים בשבוע הבא: שעות הלימוד נחלקות באופן 

 שבוע"ל, מנכ חוזר) לימוד לכל היותר שעות ארבע –חמש שעות לימוד לכל היותר; ביום שישי  –השבוע 

ובבתי ספר שנהוגה בהם רפורמת , (3778, העשרה ולימודי ארוך חינוך יום חוק יישום - שעות 53 בן לימודים

החוק קובע כי את היישובים והשכונות שתחול עליהם האחריות להנהגת  .שעות בשבוע 69 – 'אופק חדש'

 של משרד החינוך ומוסדות תלמידים קובץ מתוך (.0034לאי ווינינגר, )וייסב יום חינוך ארוך יקבע שר החינוך

 ו-אתלמידים בכיתות ן המ 03%למדו במסגרת יום חינוך ארוך  (0036135) ד"תשע הלימודים בשנת כיעולה 

במסגרת יום  למדותלמידים הערבים מן ה כפולשיעור . (, ללא הבדל בין שכבות הכיתהתלמידים 006,739)

לציין, כי מועד תחולתו המלאה של החוק חשוב תלמידים היהודים. ן המ 03%, לעומת 50% חינוך ארוך:

נדחה שוב ושוב בחוק ההסדרים. נוסח החוק הקיים קובע החלה מלאה של החוק בשנת הלימודים תשע"ו 

החוק בכלל בתי הספר היסודיים, והממשלה הצהירה טרם נערך ליישום (. עם זאת, משרד החינוך 0034133)

על כוונתה לדחות את השלמת יישום החוק בחמש שנים נוספות, לתחילת שנת הלימודים תשפ"א )ספטמבר 

 (.0034, ווינינגר ייסבלאי)ו 23;(0003

הדירוג הבדל בין שיעור התלמידים הלומדים במסגרת יום חינוך ארוך ובין האם קיים  בהמשך לבדוק רצינו

 9) המדדנמצא כי בשלושת העשירונים הנמוכים ביותר של  עיבוד נוסףב 24.מדד הטיפוחשל בתי הספר לפי 

שלישוני מדד הטיפוח שככל כצפוי, , וו-אתלמידים בכיתות ן המ 59%במסגרת יום חינוך ארוך  למדו ומעלה(

                                                   
(, 0034יקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב להצעת חוק התכנית הכלכלית )תיקוני חק 08סעיף  23

-מסדר 0034ירדה הצעת חוק ההסדרים לתקציב  00-. עם ההודעה על הקדמת הבחירות לכנסת ה0035-התשע"ה
 היום של הכנסת.

משקף בתי ספר שבהם המאפיינים  30; מדד טיפוח 30-ל 3מוגדר בערכים בין של בתי הספר מדד הטיפוח ור, זככ 24
 כלכליים שנמדדו הם הנמוכים ביותר והם הזקוקים ביותר לתקציבי הטיפוח.-יםהחברתי



 

25 

ן מ 03%שיעור התלמידים הלומדים במסגרת החוק: כך יורד  ;כלכלי טוב יותר-משקפים מצב חברתי

ן מ 3%-ו (3.7-5) םיבתי ספר המדורגים בשלושת העשירונים הבינוניבמסגרת החוק ב למדותלמידים ה

 .(6.7-3) בשלושת העשירונים הגבוהים ביותר של המדדמצויים לומדים במסגרת החוק ה
 

 מבקרים בצהרון או במועדונית בתשלוםהיקף ה
ם מבקרים האם ילדיה 0036בשנת  'של הלמ"ס 'בית משקי הוצאות סקר'נשאלו ב 3-33י נהורים לילדים ב

עולים הבדלים  35 מלוח בצהרון או במועדונית אחרי שעות הלימודים, ומהו הסכום הנדרש מהם לתשלום.

 מובהקים מבחינה סטטיסטית בין שכבות הגיל ובין המגזרים בשני היבטים אלה.

 00% אים איננו יודעים כמה מהילדים ללא מסגרת נמצבצהרון או במועדונית.  ביקרו 33-3י נהילדים בן מ

י נב צעירים אחוז גבוה יותר של ילדיםעם הורה שאינו עובד, וכמה נמצאים ללא השגחת מבוגר. בבית 

ן חלק מ ייתכן, כי. 33-7י נהילדים בן מ 34%, לעומת 04% :במסגרת כמו צהרון או מועדונית ביקרו 8-3

או נשארים  משפחה 1קרוביהשגחת אחיהם הגדוליםנמצאים ב ,(33-7י בנ) הבוגרים יותר ובפרט הילדים

לבד בבית לפרקי זמן  עשרהיא לא להשאיר ילד מתחת לגיל  'בטרם')ההמלצה של ארגון  לבדם בבית

  .(25ארוכים

 03%  ן ( מ3%מיעוט ) ביקרו בצהרון או במועדונית בתשלום, לעומת 33-3מן הילדים היהודים בני

 ים, כאמור, לומדים הערביםמן הילדלא מבוטל שאחוז זאת, מאחר . בגילים אלה הילדים הערבים

במסגרות ללא תשלום )במיוחד, סביר להניח,  , ככל הנראה,יםנמצא היתרובמסגרת יום חינוך ארוך, 
 בין המינים בנושא זה.מובהק מבחינה סטטיסטית . לא נמצא הבדל (םהאבהשגחת 

  שקלים.  806לפי דיווח ההורים היה  0036התשלום החודשי הממוצע לצהרון או למועדונית בשנת

לשלם בממוצע תשלום חודשי גבוה יותר עבור מסגרת השהייה,  ו( נדרש8-3י בנהורים לילדים צעירים )

שקלים, בהתאמה(. התשלום  963שקלים, לעומת  895) ;(33-7י בנלעומת הורים לילדים בוגרים יותר )

שלום החודשי תלעומת ה, במגזר היהודי החודשי הממוצע למסגרת, כמו צהרון או מועדונית כפול
 שקלים, בהתאמה(. 563שקלים, לעומת  808במגזר הערבי )

  בראייה משולבת נראה שהיקף ההשתתפות במסגרת כלשהי אחרי שעות הלימודים דומה בין

 המגזרים.  

 עבור הממוצע החודשי התשלום וסכום/מועדונית )בתשלום( בצהרון שמבקרים 00-6 בני ילדים: 04 לוח
 ומגדר מגזר, גיל לפי, 2100 בשנת/מועדונית צהרון

 כ"סה 
 מגדר מגזר גיל

 בנות בנים ערבים יהודים 33-7 8-3

(n) 0,762 0,851 672 2,200 0,766 0,846 0,602   כ"סה 
        

ילדים המבקרים בצהרון1 
 37 00 3 **03 34 **04 21 )%(מועדונית 

        

סכום התשלום החודשי 
הממוצע עבור צהרון1 

 -- -- 563 808 963 **895 820 )₪( ית מועדונ
            של הלמ"ס' סקר הוצאות משקי בית'עיבוד מיוחד מתוך מקור: 

 **P<0.01 

                                                   
 מתוך: אתר האינטרנט של ארגון בטרם בנושא בטיחות ילדים 25
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 היקף הילדים שבמשפחתם מועסקת מטפלת בתשלום

ארוך  בית משקי סקרמ''לה ו, כפי שעמטפלת המועסקת על ידי המשפחה יתהיההילדים ן ( מ0%למיעוט )
מועסקת במשק הבית לטיפול עיקרי בתינוק או באחים ייתכן שהמטפלת . 0030בשנת של הלמ"ס  'טווח

יותר כאשר מעט העסקת מטפלת נפוצה קטנים יותר, אך בכל מקרה הילדים מצויים בהשגחת מבוגר. 

 ובמגזר היהודי. (ג-אהילדים צעירים )כיתות 

 רי שעות הלימודים:אח השתתפות במסגרות העשרההממצאים העיקריים בנושא  , להלןלסיכום

 61% קובץ'כפי שעולה מ ,ו למדו בשנת הלימודים תשע"ד במסגרת יום חינוך ארוך-א בכיתות תלמידיםה ןמ 

הערבים למדו במסגרת החוק, לעומת שיעור התלמידים  תלמידיםה מן שיעור כפול .'ומוסדות תלמידים

 היהודים. 

 כ ובסה, היהודי למגזר משתייכים/מועדונית בצהרון שביקרו 66-1 בני הילדים של המכריע הרוב, זאת לעומת"

. אותה מגמה בין "סהלמ של 'בית משקי הוצאות סקר'מ שעולה כפי אלה במסגרות ביקרו הילדים ןמ 61%

 מטפלת הייתה ו-א בכיתות הילדים ןמ 6%-ל רק אך, בשכר מטפלת להעסקת בנוגעהמגזרים נמצאה גם 

. שני דפוסי השגחה אלה ' של הלמ"סטווח ארוך בית משקי סקר'ב שנמצא כפי, המשפחה ידי על המועסקת

 נפוצים יותר בקרב הילדים הצעירים, לעומת הילדים הבוגרים יותר.

 העשרה או מטפלת  במסגרות מצויים שאינםג( -הצעירים )א הילדים כי עולה צורך בבחינת היקף, לציין חשוב

 של בהשגחה מצוייםובחינת היקף הילדים ה, בביתם מתאימה השגחה להם איןו אחרי שעות הלימודים

 .מורחבת/משפחה גדולים/אחים ורהה

 

 פעילות פנאיחינוך בלתי פורמלי ו. 6

 מובנית, כדוגמת חוג אומאורגנת1תחום פעילות הפנאי כולל מגוון סוגי פעילויות. הסוג הראשון הוא פעילות 

פעילות  תנ"ס. לצד פעילות מובנית, יש גםפעילות התנדבותית, במסגרת פרטית או במסגרת ציבורית כגון במ

בזמן מוגדר מראש. פעילות הפנאי  בלתי מובנית, כגון בילוי בַקניון, אך לא לשם השתתפות בפעילות מסודרת

פעילות יכולה להיות אישית ה נוסף על כך,. (או צפייה בטלוויזיה שימוש במחשבכגון )להיות גם בבית  עשויה

יש פעילויות נוספות לבסוף,  .(פעילות בתנועת נועראו , גלמשל חו)בקבוצה , או להיעשות (למשל קריאה)

 .  ביצוע מטלות שונות, כגון הכנת שיעורי ביתהכוללות  ,אחרי שעות הלימודים

הספרות המקצועית מונה יתרונות שונים לשימוש בפנאי, ובהם יתרונות פסיכולוגיים, כגון עצמאות, 

( ויתרונות 0005סטרבצ'ינסקי ויורוביץ, -; בתוך: כאהןKleiber, 1999) אוטונומיה, תחושה של חופש ועוד

פעילויות אלו מאפשרות, לילדים ולבני נוער, הזדמנויות לרכישה של מיומנויות  נוסף על כך,חברתיים. 

בהן עוסקות הפעילויות, ומציעות למשתתפים בפעילויות המובנות שוכישורי חיים בתחומים השונים 

-; בתוך: כאהן3779, 3795ליח ולהוכיח את עצמם בתחומים שונים ומגוונים )כהנא, הזדמנויות להצ

 (.  0005סטרבצ'ינסקי ויורוביץ, 

: הראשון, השתתפות בפעילויות מובנות, ילדים בפעילות הפנאיהשתתפות פרק זה עוסק בשני מישורים של 

; השני, אחרות ת פנאי מאורגנותהשתתפות בפעילויוו השתתפות בחוגים :בעיקר בקרב תלמידים בכיתות ו
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ופעילויות פנאי בלתי מובנות  ,סיוע במטלות הבית :הכוללות ,אחרות תיופעילועיסוק אחר שעות הלימודים ב

שימוש במחשב ובילוי  ,או בסרט או שמיעת מוסיקה בבית קריאה, צפייה בטלוויזיה ובהן בביתהמתבצעות 

 )לא במסגרת חוג(.  לות גופניתביצוע ספורט ופעיומחוץ לבית: , זמן עם עצמם

  תימאורגנת/מובנהשתתפות בפעילות  דפוסי 6.1

 אחרי שעות הלימודים חוגיםהשתתפות ב

דיווחו על תלמידים ן המ (34%אחוז גבוה )עולה כי  0036135שנערך בשנים  'הילדות עולמות סקר'מ

, 39%-ו 93%)ו -וד ים בכיתות , ובמיוחד תלמידלפחות פעם בשבוע אחרי שעות הלימודים בחוגיםהשתתפות 

תלמידים ן המ 45%, לעומת 37%תלמידים בכיתות ב( ותלמידים יהודים )ן המ 49%בהתאמה, לעומת 

 08%לעומתם,  .(34לוח ר' ) השתתפות בחוגים בתדירות זודיווח על הערבים(. לא נמצא הבדל בין המינים ב

 9%) בחוגים "אף פעם"לא משתתפים ת" או משתתפים בחוגים "לעתים רחוקוו -וד מתלמידי כיתות ב, 

 אחוז התלמידים שמשתתפים בחוגים לעתים רחוקותפחות מפעם בשבוע(. בחוגים משתתפים הם דיווחו ש

בכיתות תלמידים ן המ 06%-08%לעומת  ,60%)ב גבוה במיוחד בקרב תלמידי כיתות כלל לא משתתפים או 

 בין המינים. , ללא הבדל (היהודים תלמידיםה מן 04%לעומת  ,63%ובקרב תלמידים ערבים ) (ו-ד

נשמרת כאשר מגמה אותה נמצא כי  )שלא מובא בלוח)ו כיתות ב םבקרב תלמידירק  שערכנועיבוד נוסף ב

דיווחו על ו תלמידים בכיתות ן המ 39%. כאמור, לפי מגזר ולפי מגדרבודקים את דפוס ההשתתפות בחוגים 

תלמידים היהודים מן ה . אחוז גבוה הרבה יותרפעם בשבוע לפחות םבחוגים אחרי שעות הלימודיהשתתפות 

 תלמידים הערבים(, ללא הבדל בין המינים. ן המ 43%, לעומת 93%) בתדירות זו דיווחו על השתתפות בחוגים

 אחרות השתתפות בפעילויות פנאי מאורגנות

פעם בשבוע  ,ת )כגון תנועות נוער(בפעילויות פנאי מאורגנושדיווחו על השתתפות ו אחוז התלמידים בכיתות 

 .(34לוח ר' ) , ללא הבדל בין המגזרים או בין המינים50% –נמוך יותר  ,לפחות

אחרי שעות לא משתתפים בחוגים ו תלמידים בכיתות ן המ 38%כי  בעיבוד נוסף )שלא מובא בלוח( נמצא

ללא הבדל בין המגזרים ובין ער(, מאורגנת אחרת )כמו תנועת נופנאי פעילות משתתפים בלא הלימודים וגם 

  המינים.

 ו, ד, ב כיתותב םתלמידי בקרב)פעם בשבוע לפחות( השתתפות בפעילות בלתי פורמלית  דפוסי :05 לוח
 0()באחוזים ומגדר מגזר, כיתה לפי, 2100-2104 בשנת

 כ"סה 

 2מגדר מגזר כיתה

 בנות בנים ערבים יהודים ו ד ב

(n)    2,624 809 733 703 3,836 863 3,073 3,687 
         

 35 33 45 **37 39 93 **49 65 חוגים אחרי שעות הלימודים
         

(n) 543 555 095 304 877 - - 822 בלבד ו כיתות 
         

משתתף בפעילות פנאי מאורגנת 
 54 50 55 53 50 - - 42 )כמו תנועת נוער(

 P<0.01**           (Children's Worlds) 'הילדותסקר עולמות 'עיבוד מיוחד מתוך מקור: 
-פעמיים בשבוע" )קטגוריות משלימות הן: "פחות מפעם בשבוע" ו-"פעם-קטגוריות "כל יום או כמעט כל יום" ו 3

 "כמעט ולא או אף פעם"(.
 ם.תלמידי 5 לגביבכיתות ו אין מידע על מגדר  אין מידע על מגדרם. , בסה"כ המדגם,ילדים 35לגבי  0
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  אחרות אחרי שעות הלימודיםת יופעילועיסוק ב 6.2

לדווח על התדירות שבה ו -תלמידים בכיתות ב, ד, ו התבקשו 0036135שנערך בשנים  'הילדות עולמות סקר'ב

יה יקריאה, צפ שמתבצעות בדרך כלל בבית כגון פעילויות אחרי שעות הלימודיםמגוון של עוסקים בהם 

. )לא במסגרת חוג( בסביבה הקרובה לבית, כגון ספורטמתרחשות או , 26 הביתיזיה, עזרה בעבודות ובטלו

 ,פעם בשבוע לפחות ,אחוזי הדיווח על השתתפות ,(3.3' ר)מובנית  בהשוואה לדיווח על השתתפות בפעילות

וטיפול  (39%בשביל הכיף ) למעט קריאה, 73%-ועד ל 95%-מגבוהים יותר ונעים  אלובפעילויות 

רובם שפעילות הפנאי  .בלבד(ו , בקרב תלמידים בכיתות 48%או בבני משפחה אחרים )באחים1אחיות 

: צפייה בטלוויזיה1סרט או היאמבצעים פעם בשבוע לפחות דיווחו כי הם ( 73%המכריע של התלמידים )

דיווחו כי הם עוסקים פעם בשבוע לפחות  (83%-ל 95%)בין  התלמידים מרבית שמיעת מוסיקה בבית.

 80% – בעבודות הבית סיוע, 86% – במחשב שימוש, 83% – ספורט או פעילות גופנית ות הבאות:בפעילוי

   .בלבדו , בקרב תלמידים בכיתות 95%ובילוי זמן עם עצמם 

; מובהקים מבחינה סטטיסטית בחלוקות שנבחנו נמצאו הבדלים בפעילויות השונותבדפוסי ההשתתפות 

 :(33 לוחר' ) להלן מפורטים הבולטים שבהם

 ( דיווחו על 84%יותר תלמידים ערבים )ועל  (97%)עומת התלמידים היהודים ל, עזרה בעבודות הבית

 - בהתאמה 45%לעומת  90%)פעם בשבוע לפחות באחים1אחיות או בבני משפחה אחרים טיפול 

לוח  'רהבדל בגודל המשפחה )מן ה סביר להניח, כי ההבדל בין המגזרים נובע .בלבד(ו תלמידי כיתות 

משפחות הערביות יש ארבעה ילדים ויותר, הרי שמהאחים הגדולים מן ה לאחוז גבוה יותרשמאחר  (.3

 נדרשת עזרה רבה יותר במטלות הבית ובסיוע עם האחים הקטנים. בנוסף לכך, בסיוע במטלות הבית

רות ( דיווחו כי הן עוז86%נמצא הבדל מובהק מבחינה סטטיסטית גם בין המינים: יותר בנות )

  (.98%בעבודות הבית, לעומת הבנים )

  :לא נמצאה מגמה אחידה בדיווח התלמידים על ביצוע פעילויות פנאי בלתי מובנות, לפי שכבות כיתה

( ויורד מעט 87%-ל 86%-)מד -לב העיסוק בספורט או בפעילות גופנית עולה מעט במעבר מכיתות 

ו ( ופחות בכיתות 90%-)כד -וב תר בכיתות (; קריאה בשביל הכיף נפוצה יו83%)ו במעבר לכיתה 

(; עם העלייה בשכבות הכיתה עולה אחוז התלמידים המדווחים על צפייה בטלוויזיה1סרט או 33%)

 (.87%-ועד ל 99%-שימוש במחשב )מ ( ועל74%-ועד ל 89%-שמיעת מוסיקה בבית )מ

 מילוורד בראון שנערך בשנת -, של מכון שילוב30-3י נבסקר בטיחות גלישה באינטרנט בקרב ילדים ב

 9%לגלישה באינטרנט עולה עם העלייה בגיל:  ביוםכי משך הזמן שילדים מקדישים גם , נמצא 0033

י נהילדים ובן מ 00%, 30-7י נשעות ויותר, ב שלושכי הם גולשים באינטרנט  דיווחו 8-3י נהילדים בן מ

 .(0033און, מילוורד בר-מכון שילוב)מצגת  כך דיווחומהם  48%, 30-33

 .דיווחוהתלמידים הערבים  נמצא הבדל בדפוס ההשתתפות בפעילויות פנאי בלתי מובנות, לפי מגזר 

תלמידים מן ה 84%, לעומת 87%פעילות גופנית )בספורט או ב גבוהים יותר על עיסוקמעט באחוזים 

ת זאת, יותר לעומתלמידים היהודים(. המן  33%, לעומת 93%קריאה בשביל הכיף )על והיהודים( 

                                                   
הסקר כלל גם עיסוק בשעורי בית פעם בשבוע לפחות, אך מאחר שנושא זה הוצג כבר בפרק על בית הספר על סמך  26

 נתייחס לממצאים בנושא זה מסקר "עולמות הילדות".  לא, (0035אמ"ה, ממצאי נתוני אקלים וסביבה פדגוגית )ר
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ביתר  (. 48%( דיווחו כי הם מבלים זמן עם עצמם, לעומת התלמידים הערבים )97%יהודים ) תלמידים

 בין המגזרים.מובהק מבחינה סטטיסטית לא נמצא הבדל הבלתי מובנות פעילויות הפנאי 

 יותר מבנות בנות, לפי מגדר. בנים דיווחו מעט נמצא הבדל בדפוס ההשתתפות בפעילויות פנאי בלתי מּו

, בהתאמה(. לעומת זאת, 85%, לעומת 88%) פעם בשבוע לפחות, על עיסוק בספורט או בפעילות גופנית

ביתר פעילויות הפנאי  , בהתאמה(.30%, לעומת 90%בנות דיווחו יותר מבנים על קריאה בשביל הכיף )

 בין המינים.מובהק מבחינה סטטיסטית לא נמצא הבדל 

 , 2104-2100 בשנתו , דבקרב תלמידים בכיתות ב,  )פעם בשבוע לפחות( פנאי פעילות דפוסי: 06 לוח
 0()באחוזים ומגדר מגזר, כיתה לפי             

 

 כ"סה

 2מגדר מגזר כיתה

 בנות בנים ערבים יהודים ו ד ב 

(n)    2,624 809 733 703 3836 863 3,073 3,687 
         הבית במטלות סיוע

 86 **98 84 **97 83 80 97 81 יתעזרה בעבודות הב
         

         מובנית בלתי פנאי פעילות
צפייה בטלוויזיה1בסרט או 

 70 70 73 73 74 70 **89 20 שמיעת מוסיקה בבית
         

 85 **88 87 *84 83 87 **86 86 ספורט או פעילות גופנית
 80 85 86 86 87 86 **99 80 שימוש במחשב
 90 **30 93 **33 33 93 **90 67 ל הכיףקריאה בשבי

(n)   543 555 095 304 877 - - 822 בלבדו כיתות 
 95 96 48 **97 95 - - 74 מבלה זמן עם עצמי

         

מטפל באחים1אחיות או בבני 
 49 47 90 **45 48 - - 58 משפחה אחרים

 (Children's Worlds' )סקר עולמות הילדות'עיבוד מיוחד מתוך מקור: 
 *P<0.05  **P<0.01 
-פעמיים בשבוע" )קטגוריות משלימות הן: "פחות מפעם בשבוע" ו-"פעם-קטגוריות "כל יום או כמעט כל יום" ו 3

 "כמעט ולא או אף פעם"(.
 תלמידים. 5, אין מידע על מגדר לגבי וילדים, בסה"כ המדגם, אין מידע על מגדרם. בקרב כיתות  35לגבי  0

 
  פעילויות הפנאישביעות רצון מ

עד כמה הם שמחים ממה שהם עושים בזמנם  לדרגב התבקשו תלמידים בכיתות  'עולמות הילדות'בסקר 

שמחים מאוד(. נמצא  - 5עצובים מאוד עד  – 0-)שקיבלו ערכים מ 'פרצופונים'החופשי בסקלה של חמישה 

החופשי. שביעות הרצון בממוצע  פעילויות שהם עושים בזמנםן המ (6.9כי בממוצע שביעות הרצון גבוהה )

בממוצע בקרב התלמידים הערבים(. תלמידים  6.4, לעומת 6.9גבוהה מעט יותר בקרב התלמידים היהודים )

( התבקשו לדרג את מידת שביעות הרצון שלהם ממה שהם עושים בזמנם הפנוי ו-וד בכיתות הגבוהות יותר )

"מרוצה מאוד"(. נמצא כי ממוצע -30רוצה" ועד "מאוד לא מ – 0-קטגוריות תשובה )מ 33בסקלה של 

 (, ללא הבדל בין המגזרים.7.3שביעות הרצון גבוה )
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 ':הילדות עולמות סקרהממצאים העיקריים על השתתפות ילדים בפעילות פנאי מתוך 'סיכום 

 לפחות בשבוע פעם הלימודים שעות אחרי בחוגים השתתפות על דיווחו תלמידיםה ןמ (14%) גבוה אחוז ,

 ןמ (26%) יותר נמוך אחוז. יהודים ותלמידים'( ב בכיתות התלמידיםו )לעומת -ו ד בכיתות תלמידים ובמיוחד

 .לפחות בשבוע פעם( נוער תנועת)כגון  מאורגנת פנאי בפעילות השתתפות על דיווחו ו בכיתות תלמידיםה

 או שמיעת מוסיקה בבית ועיסוק  יזיה/בסרטובטלו צפייה הן ביותר הנפוצות מובנות בלתיה הפנאי פעילויות

בספורט או פעילות גופנית. פעילות הפנאי שנפוצה הכי פחות היא קריאה בשביל הכיף )ובמיוחד בקרב 

 ובקרב בנים(.  תלמידים בכיתות

 גבוהה הפנאי בשעות עושים שהתלמידים ממה הרצון שביעות"כ בסה . 

 

 סיכוןומצבי התנהגויות . 7

אנשי מקצוע העוסקים בתחום ילדים, התנהגויות סיכון שונות שאפיינו בעבר  בקרבעל פי התפיסה הרווחת 

את בני נוער, מתרחשות כיום בגילים מוקדמים יותר, דבר המציב אתגרים חדשים בפניהם. בניסיון לזהות 

היבטים:  ארבעהבוגיות המצביעות על תופעות מדאיגות, פרק זה מרכז ממצאים על התנהגויות סיכון הס

, כולל קורבנות לאלימות תוך שימוש באינטרנט ובאמצעי התקשורת הדיגיטליים האחרים ות סיכוןהתנהגוי

התעללות ופגיעה אישית בבית הספר ומחוץ לשטח בית הספר; -באמצעי תקשורת דיגיטליים; אלימות בין

 אלכוהול.עישון ושתיית ודפוסי בילדים; 

 אחרים סכנות באינטרנט ובאמצעי התקשורת הדיגיטליים ה 7.1

 בדפוסי דומיננטי התשעים, הפכו לרכיב שנות תחילת מאז באינטרנט, הגלישה ובעיקר במחשב השימוש

הפנאי של ילדים ונוער. מצד אחד, הגלישה באינטרנט מאתגרת את הילדים והנוער במגוון אפשרויות בחירה 

האינטרנט פרץ את  היא חושפת בפניהם קשת רחבה של מצבי סיכון או קורבנות, שכן אחררחב, ומצד 

( 0036135) 'סקר עולמות הילדות'כזכור, ב (.0030שיוביץ, -גבולות הפיקוח והצנזורה שהיו נהוגים בעבר )סלע

דיווחו כי הם משתמשים במחשב פעם בשבוע לפחות, ושעם ו -וד ( הילדים בכיתות ב, 86%נמצא שמרבית )

(. 87%-ועד ל 99%-ו על שימוש במחשב )מהעלייה בשכבת הכיתה עולה בהתמדה אחוז התלמידים שדיווח

ועוסק, כאמור, בביצוע פעילויות בעלות סיכון ובתפיסת הסיכון הכרוכה פרק זה מרחיב את היריעה -תת

מילוורד -של מכון שילוב 'סקר בטיחות גלישה באינטרנט'בביצוע פעילויות אלה באינטרנט, כפי שעולה מ

-מכון שילוב)מצגת  )בשיתוף הוריהם( 30-3י נוילדים ב בו לקחו חלק הורים 0033שנערך בשנת בראון 

אלימות תוך שימוש באינטרנט ובאמצעי התקשורת מכן תוצג תופעת ה . לאחר(0033מילוורד בראון, 

 הדיגיטליים האחרים.

 דיווח הורים –תפיסת הסיכון באינטרנט  .71.1

 תפיסת המודעות של ההורים לפעילות הילדים באינטרנט

לשאלה: "עד כמה אתה מרגיש שאתה יודע מה ילדך עושה  30עד  3-ו לתת ציון מההורים התבקש

מבטא הרגשה של ההורה שהוא "כלל לא יודע" מה הילד עושה באינטרנט, ואילו ציון  3באינטרנט?". ציון 

אחוז עולה כי  39מבטא הרגשה של ההורה שהוא "יודע בוודאות" על פעולותיו של הילד באינטרנט. מלוח  30

, מתוך 3-ל 3)נתנו ציונים בין  פחותכי הם יודעים  העריכו( 00%-)כ מעלהו 7 ניהורים לילדים ב בוה יותר שלג

 (.9%) ;(8-3י בנמה ילדיהם עושים באינטרנט, לעומת ההורים לילדים הצעירים )( 30
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 תפיסת מוגנות הילד באינטרנט

סכנות השונות באינטרנט?". מן ה לדך מוגןלשאלה: "עד כמה לדעתך י 30עד  3-ההורים התבקשו לתת ציון מ

 ."מאוד מוגן"מבטא תפיסה שהילד  30, ואילו ציון "כלל לא מוגן"מבטא תפיסה של ההורה כי הילד  3ציון 

בקבוצות הגיל השונות( נתנו ציונים בין  40%-ל 65%הורים )בין מן ה באופן כללי אחוזים גבוהיםנמצא כי 

בינונית בלבד של -ילדיהם באינטרנט; ציונים המבטאים תפיסה נמוכה בנוגע לתפיסתם את מוגנות 3-ל 3

הורים  ן המ (57%-)כ לא מבוטלאחוז שוואה בין קבוצות הגיל עולה, כי המ מוגנות הילדים באינטרנט.

סכנות ן המ (3-3בינונית )ציון -במידה נמוכהרק כי ילדיהם מוגנים דיווחו על תחושה ומעלה  7 נילילדים ב

. כלומר, ייתכן כי קיימת הלימה בין הערכת 8-3י נהורים לילדים בהמן  65%ינטרנט, לעומת השונות בא

בין תפיסת המוגנות של ילדיהם. ככל שההורים להידע של ההורים לגבי הפעולות שילדיהם עושים באינטרנט 

מן  ניםמרגישים שהם יודעים פחות מה ילדיהם עושים באינטרנט, כך עולה חששם כי ילדיהם פחות מוג

 . (39לוח ר' אינטרנט )סיכונים בה

  להטרדות או מתאימים לא לתכנים הילד של לחשיפה חשש

די חוששים או מאוד חוששים דיווחו כי הם בקבוצות הגיל השונות(  83%-ל 80%מרבית ההורים )בין 

השונות או הגיל , ללא הבדל בין קבוצות (39מחשיפה של ילדיהם לתכנים לא מתאימים או להטרדות )לוח 

בקבוצות הגיל השונות נתקלו במקרים בהם הם ראו  54%-ל 69%מדיווח הילדים עולה כי בין  בין המינים.

 30-3י נהילדים בן מ 60%-ל 38%סרטים או אתרים שהפחידו אותם, או שלא היו מותאמים לגילם; בין 

נטרנט או לומר להם דברים דיווחו כי נתקלו במקרה או במקרים בהם ניסו להציק להם )או לאחרים( באי

 (.9.3.6פרק -תת בהמשךר' לא יפים )

ילדיהם באינטרנט ותפיסת מוגנות הילדים  על מצבי סיכון של 02-6י נלילדים ב הוריםדיווח  :07לוח 
 0 באחוזים(, לפי קבוצות גיל )2100ברשת בשנת 

 
 גיל

8-3 30-7 30-33 

ינונית ב-נמוכהבמידה פעילות הילדים באינטרנט  על ידע
 03 00 9 ^( 30מתוך  3-3)ציונים 

    

 בינונית -נמוכה במידה באינטרנט הילד מוגנות תפיסת
 58 40 65 ^^(30 מתוך 3-3)ציונים 

    

 300 300 300 סה"כ –חשש לחשיפה לתכנים לא מתאימים1הטרדות  רמת
 5 0 3 חוששים לא כלל
 35 30 33 חוששיםכך -כל לא
 50 56 64 חוששים די

 50 56 58 חוששים מאוד
  מילוורד בראון-של מכון שילוב 'סקר בטיחות גלישה באינטרנט'מקור: 

 )אין פילוח לפי גיל ילדים(. 340 –שנשאלו  3-30 נימספר מוחלט של הורי ילדים ב 1
מבטא  3לשאלה הבאה: "עד כמה אתה יודע מה ילדך עושה באינטרנט?". ציון  30-ל 3^ ההורה התבקש לתת ציון בן 

מבטא הרגשה כי ההורה יודע  30הרגשה של ההורה שהוא כלל לא יודע מה הילד עושה באינטרנט, ואילו ציון 
 בוודאות על פעולותיו של הילד באינטרנט.

?".  באינטרנט השונות סכנותמן ה מוגן ילדך לדעתך כמה עדלשאלה הבאה: " 30-ל 3^^ ההורה התבקש לתת ציון בן 
 הילד מוגן מאוד. - 30שהילד כלל לא מוגן; ציון  ההורה חושב - 3ציון 



 

02 

 דיווח ילדים –ביצוע פעילויות בעלות סיכון ותפיסת הסיכון באינטרנט  71.12

 לילדיםהוצגה  0033משנת  בראון-מילוורד-שילובשל מכון  'באינטרנט גלישה בטיחות סקר'ב, כאמור

שור אוטומטי של חברים, חשיפת פרטים סיכון באינטרנט, ובהן: איאופי של ת בעלות יולויפע תרשימ

הם התבקשו לדווח האם אישיים, העלאת תמונות אישיות, הורדת קבצים, משחקי קלפים וצ'אט עם זר. 

. להלן מפורטים (0033בראון, -מילוורד-מכון שילוב)מצגת  פעילויות שתוארומן ה הם מבצעים כל אחת

 (:38לוח ר' )העיקריים הממצאים 

, 2100בשנת  0 6-02ולות בעלות סיכון באינטרנט, ותפיסת הסיכון לפי דיווחי ילדים בני : ביצוע פע08לוח 
 לפי קבוצות גיל 

 
 (%-)ב סיכון בעלות פעולות ביצוע

 גיל
 פעולות ביצוע של הסיכון תפיסת
 (ממוצע)ציון  באינטרנט שונות
 30-33 30-7 8-3   0הוא סיכון מקסימאלי 9כאשר 

 4.7 00 00 33 יםחבר של אוטומטי אישור
 4.8 34 30 9 אישיים פרטים חשיפת
 4.0 93 09 00 אישיות תמונות העלאת
 6.7 93 63 03 קבצים הורדת
 5.3 53 00 38 קלפים משחקי

 3.0 3 3 6 זר עם'אט צ
 ן בראו-מילוורד-של מכון שילוב 'סקר בטיחות גלישה באינטרנטמקור: '

 )אין פילוח לפי גיל(. 340 –וריהם שנשאלו וכן ה 3-30מספר מוחלט של ילדים בני  1
לשאלה הבאה: "עד כמה לדעתך קיים סיכון בכל אחת שהפעילויות השונות  9-ל 3הילדים התבקשו לתת ציון בין  0

 קיים סיכון רב. – 9כלל לא קיים סיכון; ציון  – 3שילדים ובני נוער מבצעים באינטרנט". ציון 
 

  באינטרנט בכל אחת מקבוצות הגיל הן הורדת קבצים )הטווח נע מפעילויות הסיכון השכיחות ביותר-

-( ומשחקי קלפים )הטווח נע מ93%-ועד ל 00%-(, העלאת תמונות אישיות )הטווח נע מ93%-ועד ל 03%

 (. 00%-ועד ל 33%-(. פעילות שכיחה פחות היא אישור אוטומטי של חברים )הטווח נע מ53%-ועד ל 38%

 מן  ח האם לדעתם ילדיהם מבצעים פעילויות בעלות סיכון באינטרנט.גם ההורים התבקשו לדוו

לרוב  ,פחות או יותר ,ממצאים, שאינם מובאים בלוח, עולה כי בסך הכול ההורים היו מודעיםה

פעילויות הסיכון שהילדים מבצעים באינטרנט. הפער בנקודות אחוז בין דיווח הילדים ובין דיווח 

נקודות האחוז(. זאת, לעומת פעילויות הסיכון  30-דת אחוז אחת עד לההורים, קטן יחסית )נע מנקו

: אישור אוטומטי של חברים ומשחקי קלפים. יותר ילדים דיווחו כי הם מבצעים שתי פעילויות האלה

 04)פער של  30-33אלה, לעומת דיווח ההורים. הפער בולט במיוחד במשחקי קלפים בקבוצת בני 

 נקודות האחוז(.

 ת בעלות יולוילפעעולים בהתמדה אחוזי הדיווח כי הם נחשפו  עם העלייה בגיל הילדים ,יבאופן כלל

-, הטווח נע מ30-7 בני; בקרב 00%-ועד ל 9%-, הטווח נע מ8-3 בני: בקרב אופי של סיכון באינטרנט

. מגמה מעט שונה נמצאה 93%-ועד ל 34%-, הטווח נע מ30-33י בנ; ואילו בקרב 63%-ועד ל 30%

דיווחו על  8-3י נהילדים בן ות הסיכון אישור אוטומטי של חברים. אמנם, אחוז נמוך יותר מבפעיל

 (. 00%-ועד ל 33%-)הטווח נע מ 30-7י נביצועה, אבל לא נמצא הבדל בדיווח בקרב ילדים ב

 :התלמידים התבקשו לדרג עד כמה קיים  תפיסת סיכון של ביצוע פעילויות שונות באינטרנט

 "קיים סיכון רב"-9"כלל לא קיים סיכון" עד -3-פעילויות שתוארו לעיל בציון מלדעתם סיכון ב
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את הפעילות צ'אט עם זר, כפעילות שיש בה סיכון רב. פעילות זו קיבלה  תפסו 30-3י נילדים ב .(38)לוח 

-ל 6%הילדים )בין ן רק מיעוט מ כי, בהתאמה. חשוב לציין, 3.0 –הממוצע הגבוה ביותר את הציון 

לעומת זאת, תפיסת הסיכון הכרוכה בהורדת קבצים היא  .זו פעילות מבצעים הם כי דיווחו (3%

. ושוב, בהתאמה, פעילות סיכון זו, היא בין פעילויות הסיכון 6.7ציון ממוצע  –הנמוכה ביותר 

של ביצוע  הסיכון בתפיסת מהותי הבדל אין. עוד נמצא, כי 30-3י נהשכיחות ביותר בקרב ילדים ב

 בגילים אלה. ובנות בנים ויות שונות באינטרנט ביןפעיל

 אלימות תוך שימוש באמצעי תקשורת דיגיטליים 71.13

  היתקלות במקרי הצקה/הטרדה באינטרנט

נשאלו הילדים  0033בראון שנערך בשנת -מילוורד-של מכון שילוב 'באינטרנט גלישה בטיחות סקרב'כאמור, 

יסו להציק להם )או לאחרים( באינטרנט או לומר להם דברים אם הם נתקלו במקרה או במקרים שבהם נ

השיבו בחיוב,  8-3( מן הילדים בני 38%(. אחוז לא מבוטל )0033מילוורד בראון, -מכון שילובלא יפים )מצגת 

מהם השיבו בחיוב לשאלה זו. עוד נמצא בסקר  60% - 30-7ותופעה זו מתרחבת הרבה יותר בקרב ילדים בני 

( כי הם פנו 30%( במקרים אלה, מרביתם ציינו )86%בחרו לציין כיצד נהגו )ש 30-3ני הילדים בזה, כי מתוך 

 הזהירו את המטריד. 0%-הודיעו למורים ו 8%דיווחו על כך בפייסבוק,  7%התעלמו,  33%להורים, 

 דיגיטליים תקשורת באמצעי שימוש תוך לאלימות קורבנות

בשנה"ל להשיב  ו-דתלמידים בכיתות  התבקשושל משרד החינוך  'בבתי הספראלימות רמת הסקר ניטור 'ב

"האם במהלך החודש האחרון תלמיד הפיץ תמונה שלך  :אלהה השאלות על שלוש (0030136) תשע"ג

בלת מסרים מעליבים יבאינטרנט או בטלפון סלולרי במטרה לפגוע בך?"; "האם במהלך החודש האחרון ק

"האם במהלך החודש האחרון קיבלת איומים ולרי מתלמיד אחר?"; או פוגעים באינטרנט או בטלפון סלו

. היגדים אלה הרכיבו מדד (0035 מאי1נובמבר )ראמ"ה, באינטרנט או בטלפון סלולרי מתלמיד אחר?"

מן התלמידים בכיתות  8% זה, מדד לפי על היגד אחד לפחות. את אחוז התלמידים שהשיבו בחיוב מסכםה

לימות תוך שימוש באמצעי תקשורת דיגיטליים. אחוז התלמידים הערבים קורבנות לאו דיווחו על -ד

 .תלמידים היהודים(, ללא הבדל בין המיניםמן ה 9%, לעומת 30%שדיווחו על תופעה זו מעט גבוה יותר )

 ( בדיווח התלמידים על תופעה זו. 8%-30%ניכרת מגמת יציבות ) 0036-ו 0033, 0007לאורך השנים 
 

 ממצאים העיקריים בנושא סכנות באינטרנט ובאמצעי התקשורת הדיגיטליים האחרים:להלן ה, לסיכום
 

 ומעלה 9 בני לילדים הורים ובמיוחד, הוריםמן ה נמצא כי חלק לא מבוטל 'באינטרנט גלישה בטיחות סקר'ב ,

בני  הורים לילדיםן המ 7% לעומת, 61%-)כ באינטרנט עושים ילדיהם מה מספיק יודעים לא הם כי מעריכים

 26%, בהתאמה( ורובם )32%(, חלקם מעריכים כי ילדיהם אינם מוגנים מספיק ברשת )כמחצית, לעומת 2-1

 חוששים כי ילדיהם חשופים לתכנים לא מתאימים או להטרדות.  ,הילדים ללא קשר לגיל ,(21%-

 עלדה אחוזי הדיווח מצביע כי באופן כללי עם העלייה בגיל הילדים עולים בהתמ זה בסקר, הילדים דיווח גם 

 .באינטרנט סיכון של אופי בעלות לפעילויותהיחשפות 

 ראובקבוצות הגיל השונות דיווחו בסקר בטיחות גלישה באינטרנט כי הם  הילדים ןמ 24%- 37%כן, -כמו 

 סרטים או אתרים שהפחידו אותם. 

  בקרב דיגיטליים תתקשור באמצעי שימוש תוך האלימות בתופעת יציבות מגמת ניכרת השנים לאורך 

 .הספר בבתי האלימות רמת ניטור בסקר שעולה כפי(, 2%-61%) ו-'ד בכיתות תלמידים
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 אישית-אלימות בין 7.2

 ביולוגיים גורמים כמו ,לפרט הקשורים גורמים בהם, שונים מניעים ובריונית אלימה, תוקפנית להתנהגות

המשפחה : בני הנוערשל ם השונים של הילדים והקשורים למעגלי החיי וגורמים, )גיל ומגדר( ואישיותיים

 . (0034והחברה )לוק וזכריה,  הקהילה, בית הספר, וסגנון ההורות

סדר היום הציבורי בישראל ובמדינות רבות  לעיות העומדות עיקראחת הסוגיות ה היאאלימות בבתי הספר 

הרגשית  well-being))' תםמּושלו  אחרות, וחוקרים רבים מדגישים את ההשלכות השליליות שלה על 

 & Kracke( וכן על התהליך הפדגוגי כולו )0035; בתוך: ראמ"ה Felix et al.,  2009של התלמידים )והנפשית 

Hahn, 2008 כאשר גם התלמידים אשר אינם מעורבים ישירות במקרי האלימות 0035; בתוך: ראמ"ה ,)

 (.0035; בתוך: ראמ"ה Henry, 2000סובלים מהתוצאות השליליות )

 ת בשטח בית הספר, וכן אלימות בכללפרק זה סוקר ביטויים נוספים של אלימות, במיוחד קורבנּו-תת

 . )השתתפות בקטטות פיזיות(

 אלימות בשטח בית הספר .7121

' ר)הערבים לתלמידים בבית הספר, ובמיוחד  תלמידים תחושה של היעדר מוגנותמן ה (9%מיעוט )לכזכור, 
כלכלי נמוך במיוחד לפי מדד הטיפוח -שה זו רווחת יותר בבתי ספר המשקפים מצב חברתי. תחו(לעיל 3 לוח

ניטור רמת האלימות 'בסקר . 27(3 לוחתלמידים הערבים )ן המ (%99, ובהם לומדים חלק ניכר )(5.3 פרק)ר' 

ים לביטויים שונבשנה"ל תשע"ג ו להתייחס -התבקשו תלמידים בכיתות דשל משרד החינוך  'בבתי הספר
, ובהם: אלימות מילולית, אלימות פיזית מתונה, אלימות פיזית קשה ואלימות םלפיהה כשל אלימות המופנ  

-ו 37(. ממצאי המדדים המסכמים מופיעים בלוחות 0035)ראמ"ה, מאי1נובמבר  ;חברתית )ר' פירוט להלן(
ם, המוצגים בהיגדים אירועין המ מדדים אלה מסכמים את אחוז התלמידים שדיווחו כי לפחות אחד .00

ראוי לציין  נוסף על כך, שתוארו בפניהם, קרה להם לפחות פעם אחת בחודש שקדם להעברת השאלונים.
מן  אלימות ואת עיצובו של אקלים חינוכי מיטבי כאחדצמצום המשרד החינוך הציב את זה כי בהקשר 

 מדיניותו את מכתיב המשרד .האחרונות יעדים המרכזיים שאמורים להנחות ולמקד את עבודתו בשניםה

 אלימות עם והתמודדות בטוח אקלים קידום" להמנכ" חוזר באמצעות החינוך האלימות במערכת בנושא

 אקליםיצירת ל מערכתית תכנית לבניית הנחיות השאר בין נכללות ובו ,0007 משנת החינוך", במוסדות

ונים ש אלימות באירועייפול לט וקדותממ והנחיות ספר בית תקנון לבניית מוצע דגם הספר, בבית בטוח

חבה על אודות התכנית המערכתית לקידום אקלים מיטבי ולצמצום אלימות, שמיישם להר 28.(0033, )וינינגר

  ר' משרד החינוך

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/aklim/aklimHinuchi/YedaTeoreti/TochnitMaarac

htit1.htm. ,מופעלות גם תכניות שונות  ,ספרי-בית באקלים העוסקהפרק -בתת שצוין כפי נוסף על כך

 לצמצום האלימות. 

                                                   
ומשקפת את תפיסתם  0035חשוב לציין, כי מגמה זו שתוארה מתייחסת לנתוני אקלים וסביבה פדגוגית משנת  27 

 . ו-של תלמידים בכיתות ה'
ם בטוח והתמודדות עם אירועי המעודכן "קידום אקליהמנכ"ל חוזר נכנס לתוקף  0034חשוב לציין, כי באפריל  28 

מרחיב את היריעה ומגדיר את סמכויות הצוות החינוכי בנושאים  . החוזר המעודכןאלימות במוסדות החינוך"
 . לפירוט ראה:נוספים על אלה שהופיעו בחוזרים קודמים, כמו אירועי אלימות המתרחשים מחוץ למוסד החינוכי

-2-2-8-2015-1/HoraotKeva/K-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2

15.htm-1 
 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/aklim/aklimHinuchi/YedaTeoreti/TochnitMaarachtit1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/aklim/aklimHinuchi/YedaTeoreti/TochnitMaarachtit1.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2015-8-2-2-1-15.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2015-8-2-2-1-15.htm
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 הכולל את ביטויי האלימות  ,מסכם מדד תבאמצעו, כאמור, בחנהנ מילולית אלימותקורבנות ל

מן התלמידים  69%לפי מדד זה,  בכוונה לפגוע; לעג, העלבות או השפלות במילים. קללותהבאים: 

מן התלמידים  65%, לעומת 68%דיווחו על קורבנות לאלימות מילולית, מעט יותר תלמידים יהודים )

בהשוואה בין נתוני המדד המסכם לאורך מן הבנות(.  60%, לעומת 53%הערבים( ובמיוחד בנים )

(, ניכרת ירידה באחוז התלמידים שדיווחו על קורבנות לאלימות מילולית, 0036-ו 0033, 0007השנים )

 ;59% ,0033בשנת  ;דיווחו על תופעה זו מן התלמידים 40%, 0007)בשנת  0036-ו 0033במיוחד בשנים 

 (.69% ,0036בשנת כאמור ו

 נבחנה, כאמור, באמצעות מדד מסכם הכולל את ביטויי האלימות  מתונה זיתפי לאלימות קורבנות

. אחוז בעיטות או אגרופיםו; דחיפות; לפגיעה בבית הספר או אחרי הלימודים איומים :הבאים

. בניגוד למדד הקודם, 05% –התלמידים שדיווחו, לפי מדד זה, על קורבנות לאלימות מתונה נמוך יותר 

 03%, לעומת 60%התלמידים הערבים דיווחו על קורבנות לאלימות פיזית מתונה )אחוז גבוה יותר מן 

מן התלמידים היהודים(. בנים דיווחו באחוזים משמעותיים יותר וגבוהים על קורבנות לאלימות פיזית 

בהשוואה בין נתוני המדד המסכם לאורך השנים , בהתאמה(. 33%, לעומת 63%מתונה, לעומת הבנות )

מתונה פיזית (, נצפתה ירידה הדרגתית באחוזי הדיווח על קורבנות לאלימות 0036-ו 0033, 0007)

 .(05%, 0036; וכאמור בשנת 63%, 0033מן התלמידים דיווחו על תופעה זו; בשנת  64%, 0007)בשנת 

 כאמור, באמצעות מדד מסכם הכולל את ביטויי האלימות נבחנה,  לאלימות פיזית קשה קורבנות

חזקות מאוד; פציעות והיזקקות לטיפול רפואי; סחיטה באיומים של כסף, אוכל או  מכות: הבאים

דברי ערך; ואיומים בסכין או באולר כאשר המשיב לשאלון ראה את הסכין או את האולר. אחוז 

. אחוז 33% –התלמידים שדיווחו על קורבנות לאלימות פיזית קשה, לפי מדד זה, נמוך עוד יותר 

תלמידים הערבים דיווחו על קורבנות לאלימות פיזית קשה, לעומת התלמידים ה ןמ (00%משמעותי )

בנים דיווחו על קורבנות מן ה (34%(. השוואה בין המינים מלמדת, כי אחוז לא מבוטל )9%היהודים )

נצפתה ירידה הדרגתית קלה  0036-ו 0033, 0007(. בין השנים 8%לאלימות פיזית קשה, לעומת הבנות )

תלמידים דיווחו על תופעה מן ה 37%, 0007יווח על קורבנות לאלימות פיזית קשה )בשנת באחוזי הד

 (.33%, 0036; וכאמור בשנת 35%, 0033זו; בשנת 

 כאמור, באמצעות מדד מסכם הכולל את ביטויי האלימות הבאיםנבחנה חברתית לאלימות קורבנות ,: 

לשאלון; הטלת חרם, או נידוי חברתי;  ניסיון למנוע מתלמידים אחרים לשחק או לדבר עם המשיב

תלמידים דיווחו על ן המ 05%והפצת שמועות )באינטרנט או ברכילות מאחורי הגב(. לפי מדד זה, 

קורבנות לאלימות חברתית במהלך החודש שקדם להעברת השאלונים, ללא הבדל בין המינים. גם 

ופעה זו, לעומת התלמידים היהודים ( דיווחו כי הם נחשפו לת63%במדד זה, יותר תלמידים ערבים )

ניכרת מגמת ירידה באחוז התלמידים שדיווחו על קורבנות לאלימות  0033-ל 0007(. בין השנים 00%)

מן  68%, 0007, אבל בצורה מתונה יותר )בשנת 0036חברתית; מגמה זו ממשיכה גם במעבר לשנת 

 (. 05%, 0036שנת ; וכאמור ב08%, 0033תלמידים דיווחו על תופעה זו; בשנת ה
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 , בשנה"ל תשע"ג ו-דתלמידים בכיתות על פי דיווחם של בשטח ביה"ס  קורבנות לאלימות :02לוח 
 ( באחוזים) 0, מדדים מסכמיםלפי מגזר ומגדר             

 
 "כסה

 ^ מגדר מגזר
 בנות בנים ערבים יהודים 
(n ) 2,201 6,834 4,674 5,400 5,530 

 60 53 65 68 07  0ילולית לאלימות מ קורבנות
 33 63 60 03 24 6 לאלימות פיזית מתונה קורבנות
 8 34 00 9 00 5לאלימות פיזית קשה  קורבנות
 04 06 63 00 24 4לאלימות חברתית  קורבנות

 של משרד החינוך 'סקר ניטור רמת האלימות בבתי הספר': מקור
 מת האלימות בבתי הספר.נבנו על ידי עורכי סקר ניטור ר מסכמיםהמדדים ה 3
 תלמידים לא דיווחו על מגדרם. 040^ 
תלמידים קילל אותך בכוונה לפגוע מן ה שאלות: א. "האם במהלך החודש האחרון מישהו 0כולל המסכם המדד  0

תלמידים לעג לך או העליב אותך או השפיל אותך במילים?" מן ה בך?"; ב. "האם במהלך החודש האחרון מישהו
 נ"ל(.מן ה ידים שהשיבו בחיוב על שאלה אחת לפחות)אחוז התלמ

שאלות: א. "האם במהלך החודש האחרון תלמיד איים שיפגע בך בבית הספר או אחרי  6כולל המסכם המדד  6
הלימודים?"; ב. "האם במהלך החודש האחרון תלמיד תפס או דחף אותך במטרה לפגוע בך?"; ג. "האם במהלך 

או אגרוף מתלמיד שרצה לפגוע בך?" )אחוז התלמידים שהשיבו בחיוב על שאלה החודש האחרון קיבלת בעיטה 
 נ"ל(.שאלות המן ה אחת לפחות

שאלות: א. "האם במהלך החודש האחרון תלמיד נתן לך מכות חזקות מאוד?"; ב. "האם  5כולל המסכם המדד  5
יפול רפואי?"; ג. "האם במהלך במהלך החודש האחרון היית מעורב במכות וכתוצאה מכך נפצעת והיית זקוק לט

החודש האחרון תלמיד סחט ממך באיומים כסף, אוכל או דברי ערך?"; ד. האם במהלך החודש האחרון תלמיד 
איים עלייך בסכין או באולר ואתה ראית את הסכין או את האולר?" )אחוז התלמידים שהשיבו בחיוב על שאלה 

 נ"ל(.שאלות המן ה אחת לפחות
שאלות: א. "האם במהלך החודש האחרון תלמיד ניסה לשכנע תלמידים אחרים לא לדבר  6ולל כהמסכם המדד  4

איתך או לא להיות חבר שלך?"; ב. "האם במהלך החודש האחרון הטילו עליך חרם, קבוצת תלמידים לא רצתה 
למשל באינטרנט לדבר או לשחק אתך?"; ג. "האם במהלך החודש האחרון תלמיד הפיץ עליך שמועות כדי לפגוע בך )

 נ"ל(.שאלות המן ה או ברכילות מאחורי הגב(?" )אחוז התלמידים שהשיבו בחיוב לפחות לשאלה אחת
  

,  2100-2112בשנים  ו-דבכיתות  תלמידיםפי דיווחם של  עלבשטח ביה"ס  אלימותקורבנות ל :21 לוח
  ()באחוזים האלימות מדדי לפי

 0007 0033 0036 

(n ) ... 7,080 7,030 

 69 59 40 לאלימות מילולית קורבנות
 05 63 64 לאלימות פיזית מתונה  קורבנות
 33 35 37 לאלימות פיזית קשה  קורבנות
 05 08 68 לאלימות חברתית  קורבנות

 התייחסות למדדים המסכמיםר' ) ך, מדדים מסכמיםשל משרד החינו 'סקר ניטור רמת האלימות בבתי הספר'מקור: 
 .(, בהתאמה5, 6, 0, 3ות הער הקודםבלוח 

 

 אלימות בכלל 71212

 בנוגע לתדירות השתתפותם בקטטה פיזית 0033שנערך בשנת  HBSCנשאלו בסקר ו תלמידים בכיתות 

מן  50% ברוקדייל נמצא כי-ג'וינט-בעיבוד מיוחד שנערך על ידי מאיירס החודשים האחרונים. 30במהלך 

מהתלמידים  53%החודשים האחרונים) 30-פעם אחת לפחות בתלמידים דיווחו כי השתתפו בקטטה פיזית ה

הילדים היהודים(. השוואה בין המינים מלמדת, כי אמנם בנים דיווחו באחוז ן מ 69%, לעומת הערבים
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, 49%בנות דיווחו על כך: מן ה על השתתפותם בקטטה פיזית, אבל גם אחוז לא מבוטל 6-הגבוה בכמעט פי

אחוזי הדיווח של התלמידים  0005ובשנת  3778בין השנים מלמדת כי בשנת , בהתאמה. השוואה 00%לעומת 

חלה  0003. לעומת זאת, החל משנת ללא שינוי בין השנים 40%-כ –גבוהים מאוד היה על קטטות פיזיות 

 .אך האחוז נשאר גבוה (50% 0033-וב 55% -0003-ירידה בתופעה )ב

 אישית:-בין להלן הממצאים העיקריים בנושא אלימות, לסיכום

 חמורה האלימות שתופעת ככל כי עולה ו-'ד בכיתות תלמידים בקרב 'הספר בבתי האלימות רמת ניטור סקר'מ 

מילולית,  אלימותל קורבנותדיווחו על  תלמידיםה ןמ 37%כך בדרך כלל אחוזי הדיווח נמוכים יותר ) ,יותר

ביטויי האלימות שנבדקו נפוצים יותר בבתי ספר כן, -פיזית קשה(. כמו אלימותל קורבנותדיווחו על  66%ואילו 

נמצא כי תופעות האלימות שכיחות  עודערבים, למעט אלימות מילולית שנפוצה מעט יותר בבתי ספר יהודים. 

הרבה יותר בקרב הבנים, למעט דמיון בדיווח בין המינים ביחס לקורבנות לאלימות חברתית. השוואה לאורך 

 ניכרת מגמת שיפור בתופעת האלימות בבתי הספר.  כי ,כך על נוסףהשנים מלמדת, 

 בסקר HBSC  למגמות ובהמשך, פיזית בקטטה ההשתתפות על דיווחו ו בכיתות תלמידיםה מן 21%נמצא כי 

 מן מבוטל לא שאחוז)למרות  בנים ובקרב ערבים תלמידים בקרב יותר גבוהים היו הדיווח אחוזי שתוארו

 .זו בתופעה ירידה חלה 6111 משנת החל(. כך על דיווחו בנותה

 התעללות ופגיעה בילדים 7.0

להתעללות ולפגיעה בילדים עשויות להיות השלכות שליליות על הבריאות הנפשית והפיזית של אלה שהיו 

ה"ס יסודי ניתן ללמוד מתוך יעל היקף הפגיעה בילדים בגיל בחשופים להן, בטווח הקצר וגם בטווח הארוך. 

0035-בין השנים  לילדים ולנוער בסיכון התכנית הלאומית 0630 ם במסגרתישוביי 903-כבנתונים שנאספו 

ידי אנשי מקצוע משירותים אוניברסליים )בתי ספר( ומשירותים מטפלים -על הנתונים נאספו. 0007

באמצעות  )מחלקות לשירותים חברתיים, שירות מבחן, ביקור סדיר, קידום נוער ושירות פסיכולוגי חינוכי(

נמצא כי מתוך הילדים . (8)לפירוט על התכנית ראה פרק  ברוקדייל-ג'וינט-, ונותחו במאיירסיאינטרנט יכל

סובלים מהשגחה  08%סובלים מטיפול פיזי לא מתאים,  05% שאותרו כנמצאים בסיכון ביישובי התכנית

סובלים  9%, מן הילדים יש הורים המתקשים לדאוג לקבלת שירותים הנחוצים להם 66%-לא מתאימה, ל

יש חשד1סובלים מהתעללות מינית  0%-, ביחס לכזומהתעללות פיזית במשפחה או יש חשד להתעללות 

 . (0034לאל ומנור, -)סבו אחוז דומה יש חשד1סובלים מהתעללות מינית מחוץ למשפחהביחס לבמשפחה ו

שנערך בין לאומי וגי סקר אפידמיולביניהם: בנוסף, נושא זה נבדק במחקרים שונים בשנים האחרונות. 

ויזל -לב) פגיעה, נשאלו תלמידים בכיתות ו על חשיפתם לתופעות של התעללות ו0035-0033השנים 

 ,Ben-Arieh & Haj-Yahiaמחקר על "הגיאוגרפיה" של התעללות והזנחה בישראל ) ;(0033ואיזיקוביץ', 

 & Benbenishty, Zeiraבבית הספר )    (; מחקר על התעללות רגשית, פיזית ומינית מצד הצוות החינוכי 2006

Astor, 2002;)  ,(.  0005מחקר על תפיסת המוזנחות בקרב ילדים )ארזי  

 עישון ושתיית אלכוהולדפוסי  7.4

 את המסכנים כאלה גם זה ובכלל, חיים הרגלי רכישת הוא היסודי הספר בית גיל של המאפיינים אחד

 גם וממשיכים לעתים קרובות הילדות בשלב כבר ויםוהרגלים המסכנים את הבריאות מתה. הבריאות

(. גורמים ברמת הפרט וגורמים Sumonja & Maric', 2012; בתוך: )Wenar, 2003יותר ) מאוחרים חיים בשלבי
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 Turbin etחברתיים נמצאו כמשפיעים על הופעתן של התנהגויות סיכון לבריאות בילדות ובגיל ההתבגרות )

al.,  2006; Maric', 2011;  :בתוךSumonja & Maric', 2012 משפחה, חברים ומקורות  –(. למודלים חברתיים

; Turbin et al.,  2006מידע יש תרומה גדולה להופעתן של התנהגויות סיכון לבריאות בגילי בית ספר יסודי )

 (.Sumonja & Maric', 2012בתוך: 

ם, עישון נרגילה והתנסות אי פעם בשתיית סעיף זה עוסק בדפוסי עישון סיגריות או מוצרי טבק אחרי-תת

 .ואלכוהול בקרב תלמידים בכיתות 

  עישון סיגריות או מוצרי טבק אחרים ועישון נרגילה

עולים הבדלים משמעותיים בין המגזרים, בין המינים ובהשוואה לאורך  0033שנערך בשנת  'HBSCסקר 'מ

  (:00-ו 03השנים ביחס לדפוסי עישון סיגריות ונרגילה )לוחות 

 1נרגילה אחרים טבק מוצרי או סיגריות עישון על דיווחוו תלמידים בכיתות מן ה לא מבוטל אחוז

 (. 03 )לוח בהתאמה, 6%-ו 4%: לפחות בשבוע פעם של בתדירות

 התלמידים שדיווחו על התנסות אי פעם בעישון סיגריות או מוצרי טבק אחרים1 נרגילה גבוהים  אחוז

וח על עישון של חומרים אלה בתדירות של פעם בשבוע לפחות )בעישון סיגריות רק במעט מאחוזי הדיו

נקודות  9נקודות האחוז; בעישון נרגילה הפער עומד על  5או מוצרי טבק אחרים הפער עומד על 

תלמידים שמתנסים בגיל צעיר בעישון סיגריות או מוצרי טבק מן ה האחוז(. כלומר, חלק לא מבוטל

כים לעשן חומרים אלה בתדירות של פעם בשבוע לפחות. לכן, נדרשת תשומת 1נרגילה ממשיאחרים

 (. 03לב מיוחדת לפעולות של מניעת עישון כבר בגילים צעירים )לוח 

 הערבים, לעומת התלמידים היהודים, דיווחו באחוזים משמעותיים יותר וגבוהים הן על  התלמידים

רים1נרגילה והן על עישון חומרים ממכרים אלה מוצרי טבק אחהתנסות אי פעם בעישון סיגריות או 

בתדירות של פעם בשבוע לפחות )התנסות אי פעם בעישון סיגריות או מוצרי טבק אחרים1נרגילה: 

במגזר היהודי; עישון סיגריות או מוצרי טבק  4%-, בהתאמה במגזר הערבי, לעומת כ03%-ו 39%

במגזר היהודי(  3%-במגזר הערבי, לעומת כ , בהתאמה,9%-ו 36%אחרים1נרגילה פעם בשבוע לפחות: 

 (. 03)לוח 

 לעומת הבנות, דיווחו באחוזים משמעותיים יותר וגבוהים הן על התנסות אי פעם בעישון בנים ,

סיגריות או מוצרי טבק אחרים1נרגילה והן על עישון חומרים ממכרים אלה בתדירות של פעם בשבוע 

-, לעומת כבניםמן ה 34%-כ נרגילה:1מוצרי טבק אחריםאו לפחות )התנסות אי פעם בעישון סיגריות 

 , בהתאמה,5%-ו 9%נרגילה פעם בשבוע לפחות: 1; עישון סיגריות או מוצרי טבק אחריםבנותמן ה 5%

  .(03לוח ר' ) ;(בנותמן ה0%-, לעומת כבניםמן ה

  סקר 'בעיבוד נוסף שערכנו מתוך נתוניHBSC'  4%( נמצא כי )שאינו מובא בלוח 0033שנערך בשנת 

דיווחו על עישון סיגריות או מוצרי טבק אחרים ו1או על עישון נרגילה פעם  ומהתלמידים בכיתות 

, 7%מהתלמידים היהודים( ובמיוחד בנים ) 3%, לעומת 36%בשבוע לפחות, במיוחד תלמידים ערבים )

 מהבנות(. 0%לעומת 

 יציבים אינם1נרגילה אחרים טבק מוצרי או סיגריות עישון למדדי המתייחסים הדיווח שאחוזי אף על 

 טבק מוצרי או סיגריות עישון עבור 3778)שנת  הראשונה המדידה בין שהשוואה הרי, השנים לאורך
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 באחוז ירידה על מלמדת, 0033 בשנת, האחרונה למדידה( נרגילה עישון עבור 0000 ושנת; אחרים

 בשנת 1-37%נרגילה )מאחרים טבק מוצרי וא סיגריות בעישון פעם אי התנסות על שדיווחו התלמידים

 באחוז קלה ירידה על וכן(, בהתאמה, 0033 בשנת 30%-ל 0000 בשנת 00%-מ; 0033 בשנת 7%-ל 3778

 לא(. 0033 בשנת 6%-ל 0000 בשנת 4%-)מ לפחות בשבוע פעם נרגילה עישון על שדיווחו התלמידים

 האחרונה המדידה ובין( 3778)בשנת  נההראשו המדידה בין סטטיסטית מבחינה מובהק הבדל נמצא

 (. 00( בדיווח על עישון סיגריות או מוצרי טבק אחרים פעם בשבוע לפחות )לוח 0033)בשנת 

 לפחות בשבוע פעם אחרים טבק מוצרי או סיגריות עישון על הדיווח אחוזי שללאומית -בין השוואה 

, בסקר שהשתתפו המדינות 63 מתוך השלישי במקום, גבוה מדורגים הישראלים התלמידים כי מלמדת

        .(סלובקיה ולפני ורוסיה גרינלנד)אחרי  רומניה עם יחד

 מגזר לפי, 2100 בשנת ו בכיתות תלמידים בקרב נרגילה/אחרים טבק מוצרי אועישון סיגריות  :20 לוח
 (באחוזים) ומגדר

  
 "כסה

 מגדר מגזר
 בנות בנים ערבים יהודים 
(n)    0,860 3,505 547 798 884 

      :אחרים טבק מוצרי או סיגריות עישון
 5 **35 39 **4 2 סיגריות בעישון התנסות
 0 **9 36 **3 5 לפחות בשבוע פעם סיגריות מעשנים

      :נרגילה עישון
 6 **34 03 **5 01 3בעישון נרגילה  התנסות
 3 **5 9 **0.4 0 3נרגילה פעם בשבוע לפחות  מעשנים

 .HBSCעיבוד מיוחד מתוך סקר  מקור:
 **P<0.01 
 מדגם התבקשו להשיב על שאלה זו.מן ה מחצית 3
 

 2100-2114בשנים ו עישון סיגריות או מוצרי טבק אחרים/נרגילה בקרב תלמידים בכיתות  :22לוח 
 (באחוזים)

 3778 0000 0005 0003 0033 

(n)  3  0,305 3,788 6,733 3,709 3,836 

      אחרים טבק מוצרי או סיגריות עישון
 7 30 7 35 37 ** סיגריות בעישון התנסות
 4 6 0 5 4 לפחות בשבוע פעם סיגריות מעשנים

      נרגילה עישון
 30 33 35 00 ... **  נרגילה בעישון התנסות
 6 4 6 4 ... * לפחות בשבוע פעם נרגילה מעשנים

 .'HBSCסקר 'עיבוד מיוחד מתוך מקור: 
 *P<0.05        **P<0.01  (0033-ו 0000בין שנים  –; לגבי עישון נרגילה 0033-ו 3778)מובהקות בין שנים 
 0000. שאלות לגבי עישון נרגילה נשאלו רק משנת והוצגו מספרים מוחלטים לפי מדגם מלא של תלמידי כיתות  3

 השאלות אלו נשאלו רק מחצי המדגם(.  0033)בשנת 
 



 

40 

  שתיית אלכוהול

שני של משרד החינוך בשנה"ל תשע"ג  'סקר ניטור רמת האלימות'נשאלו בו , כאמור, בכיתות תלמידים

אייס; והאם אי פעם -היגדים המתייחסים לשתיית אלכוהול: האם אי פעם שתו בירה, בריזר או סמירנוף

 . (0035 מאי1נובמבר )ראמ"ה, שתו משקה חריף, כגון: ויסקי, קוניאק, עראק או וודקה

 אייס -סמירנוף או בריזר, בירה בשתיית פעם אי התנסות על דיווחו תלמידיםמן ה בוטלמ לא אחוז

 .(06)לוח  (3%) חריף משקה בשתיית פעם אי התנסות ועל( 7%)

 הרי1נרגילה, אחרים טבק מוצרי או סיגריות לעישון ביחס המגזרים בין שנמצאה המגמה לעומת 

 בשתיית פעם אי התנסות על משמעותית תריו הגבוהים באחוזים דיווחו היהודים שהתלמידים

 פעם אי התנסות על דיווחו היהודים תלמידיםמן ה 33%: הערבים התלמידים לעומת, אלכוהול

 דיווחו ראשוניםמן ה 9%; הערבים תלמידיםמן ה 4% לעומתאייס, -סמירנוף או בריזר, בירה בשתיית

 ההבדל את לייחס ניתן. הערבים יםתלמידמן ה 5% לעומת, חריף משקה בשתיית פעם אי התנסות על

 .(06)לוח  מוסלמים בקרב אלכוהוליים משקאות של השתייה לאיסור המגזרים בין

 אי התנסות ועלאייס, -סמירנוף או בריזר, בירה בשתיית פעם אי התנסות על שדיווחו הבנים אחוז 

, הראשון להיגד ביחס האחוז נקודות 33 על עומד)הפער  הבנות לעומת גבוה, חריף משקה בשתיית פעם

 .(06)לוח  (השני להיגד ביחס האחוז נקודות 8 ועל

   בירה בשתיית פעם אי התנסות על שדיווחו התלמידים באחוז יציבות ניכרת 0036-ל 0033 השניםבין ,

 ירידה נרשמה 0033-ו 0007 השנים שבין לאחר, זאת(. בהתאמה, 7%-ו 33%אייס )-סמירנוף או בריזה

 דיווחו תלמידיםמן ה 00%, 0007)בשנת  אלכוהול בשתיית זו התנסות על שדיווחו התלמידים באחוז

 שאפשר אף על, יציבות כאל 0% של לשינוי מתייחסים הם כי מציינים"ח הדו כותבי( )זו התנסות על

(;  0033-ו 0007 השנים בין שנרשמה הירידה מגמת של כהמשך גם 0036-ו 0033 השנים נתוני את לפרש

 בשתיית פעם אי התנסו כי שדיווחו התלמידים באחוז קלה ירידה ניכרת 0036-ו 0033 השנים בין

 באחוז ירידה חלה 0033-ו 0007 השנים שבין לאחר, זאת(. בהתאמה, 3%-ו 7%) חריף משקה

 על דיווחו תלמידיםמן ה 35%, 0007 בשנת) אלכוהול בשתיית זו התנסות על שדיווחו התלמידים

 מגמת המשך את כמבטאים 0036 נתוני את לפרש ניתן כי ח"הדו כותבי צייניםמ, כאן גם( )זו התנסות

   (.05 לוחר' ) ;(0033-ב שנרשמה הירידה

 , על פי דיווח התלמידים בשנה"ל תשע"גו בקרב תלמידים בכיתות פעם -אי: שתיית אלכוהול 20לוח 
 (באחוזיםלפי מגזר ומגדר )              

  
 "כסה

 0מגדר מגזר

 בנות בנים ערבים יםיהוד 
(n)    2,255 3,049 3,378 3,566 3,555 

 או בריזר, בירה של פעם אי שתייה
 6 35 4 33 2 אייס-סמירנוף

: כגון חריף משקה של פעם אי שתייה
 0 30 5 9 6 וודקה או עראק, קוניאק, ויסקי
 של משרד החינוך.' סקר ניטור רמת האלימות בבתי הספר': מקור

 .מגדר על דיווחו לא תלמידים 98 0
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 2100-2112 בשניםעל פי דיווח התלמידים,  ו: שתיית אלכוהול בקרב תלמידים בכיתות 24 לוח
 באחוזים()

 0007 0033 0036 
(n)    -- 0,794 0,744 

 7 33 00 אייס-סמירנוף או בריזר, בירה של פעם אי שתייה

, קוניאק, ויסקי: כגון חריף משקה של פעם אי שתייה
 3 7 35 וודקה או עראק
 .של משרד החינוך 'סקר ניטור רמת האלימות בבתי הספר'מקור: 

 

 מלמדים כי: והממצאים העיקריים על עישון ושתיית אלכוהול בקרב תלמידים בכיתות  ,לסיכום

 סקר 'דיווחו ב תלמידיםה מן מבוטל לא אחוזHBSC' ( ועל עישון 4%על עישון סיגריות או מוצרי טבק אחרים )

( בתדירות של פעם בשבוע לפחות. התלמידים הערבים דיווחו באחוזים משמעותיים יותר וגבוהים 3%ילה )נרג

על  7%-מהם דיווחו על עישון סיגריות ו 63%על עישון חומרים ממכרים אלה, לעומת התלמידים היהודים )

 התנהגות על מבנות ותרי הרבה דיווחו בניםכן, -כמו(. היהודים תלמידיםה מן 6%-עישון נרגילה, לעומת כ

 .זו סיכון

 של פעם אי שתייה על 'הספר בבתי האלימות רמת ניטור סקר'ב דיווחו תלמידיםה מן מבוטל לא אחוז גם 

 ביחס המגזרים בין המגמה(. 1%) חריף משקה של פעם אי שתייה ועל( 9%אייס )-סמירנוף או בריזר, בירה

 יציבות של מגמה ניכרתכן, -כמו. המינים בין נשמרת אך, העישון לדפוסי בהשוואה מתהפכת אלכוהול לשתיית

 שתיית בהתנסות קלה ירידה ואףאייס -סמירנוף או בריזר, בירה שתיית בהתנסות 6163 לשנת 6166 שנת בין

 .חריפים משקאות

 
. ילדים בסיכון בגיל בית ספר יסודי: איתור ומיפוי במסגרת התכנית 8

 2014-2009ים הלאומית לילדים ולנוער בסיכון בשנ

משרדית המשותפת למשרדי הרווחה -תכנית בין היא בסיכון ולנוער לילדים הלאומית התכנית - 0630

והשירותים החברתיים, החינוך, הבריאות, העלייה והקליטה וביטחון הפנים. את התכנית מוביל משרד 

שראלית מתמודדת הרווחה והשירותים החברתיים. מטרת התכנית היא לשנות את הדרך שבה החברה הי

 0009עם ילדים ובני נוער בסיכון, באמצעות חיזוק והרחבה של השירותים בקהילה המיועדים להם. בשנת 

כלכליים -רשויות מקומיות בישראל, באשכולות החברתיים 90-החל יישום השלב הראשון של התכנית ב

היא פעלה  0035בשנת  .התכניתבת הרחהוחלט על  0030בשנת  .(0034, וצדקהלאל -סבו)והבינוניים הנמוכים 

 .רשויות 380-וכיום היא פועלת בכרשויות,  390-בכ

 בגיל בית ספר יסודי בפרק זה מובא ניתוח של המידע שנאסף בתהליך האיתור והמיפוי של הילדים בסיכון

וע ידי אנשי מקצ-על הנתונים נאספו. 0035-0007במספר, בין השנים  390בכל יישובי התכנית הלאומית, 

שירותים מטפלים )מחלקות לשירותים חברתיים, שירות מבחן, ממשירותים אוניברסליים )בתי ספר( ו

-ג'וינט-, ונותחו במאיירסיאינטרנט כליבאמצעות  ביקור סדיר, קידום נוער ושירות פסיכולוגי חינוכי(

 ברוקדייל. 
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חסות למאפיינים הדמוגרפיים, הפרק יתאר את מאפייניהם של הילדים שאותרו כנמצאים בסיכון תוך התיי

 –מאמר "ילדים ובני נוער בסיכון ההוא מבוסס על לשכיחות מצבי הסיכון ולמורכבות בעיותיהם של הילדים. 

 (.0034לאל ומנור, -)סבו "התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון 0630מאפייניהם וצורכיהם על פי מיפוי 

 

 כוןמאפייני הילדים שאותרו כנמצאים בסי 8.1

להתייחס גם למצבים "מגבירי סיכון". מצבים  יהבהתבסס על דוח ועדת שמיד, התכנית הלאומית קיבלה על

(, פֵרדהאלה כוללים קשיים כלכליים, מצבי משבר במשפחה )מחלה קשה של אחד ההורים, מות הורה, 

 במצבים החיים ילדיםהגירה, מוגבלות, לקויות למידה, מעבר בין מסגרות וחיים בסביבה ענייה או מסכנת. 

סך מתוך  , והם נכללו באיסוף המידע.תשומת לב להם ניתנה זאת עם אך, בסיכון ילדים בהכרח אינם אלו

 והם(, N=89,600הם בגיל בית ספר יסודי ) 63%( N=050,476) כנמצאים בסיכון והנוער שאותרוהילדים 

 .זה בגילבי התכנית ובייש הילדיםן מ 38% מהווים

 

ר את המאפיינים הדמוגרפיים והיקף המצבים מגבירי הסיכון של הילדים בגיל בית ספר יסודי מתא 04לוח 

 ולגבי ערבים הם 57%חרדים(,  36%הם יהודים )מהם:  הילדים שאותרון מ 59%שאותרו כנמצאים בסיכון. 

ם בין הם עולים. נמצא, כי ישנם הבדלים משמעותיי 34%בקרב הילדים היהודים שאותרו  .מידע חסר 5%

 המגזרים במצבים מגבירי הסיכון:

  :מן הילדים שאותרו חיים במשפחות גדולות )ארבעה ילדים ומעלה(,  30%חיים במשפחות גדולות

 .(הילדים היהודים שאותרון מ 46%לעומת , מן הילדים הערבים 38%)

 :ילדים הן מכפול  שיעורהוריות. -מן הילדים שאותרו חיים במשפחות חד 03% משפחות חד הוריות

  , בהתאמה.35%, לעומת 08%יהודים שאותרו חיים במשפחות חד הוריות, לעומת הילדים הערבים: ה

 :הילדים הערבים ן לשיעור גבוה יותר ממן הילדים שאותרו אין הורה מפרנס.  03%-ל אין הורה מפרנס

 , בהתאמה.34%, לעומת 07%שאותרו אין הורה מפרנס, לעומת הילדים היהודים: 

 ן שיעור גבוה יותר ממן הילדים שאותרו הם בעלי מוגבלות או לקות.  56% ל מוגבלות או לקות:ילד בע

, 67%, לעומת 59%הילדים היהודים שאותרו הם בעלי מוגבלות או לקות, לעומת הילדים הערבים: 

 בהתאמה.
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אותרו כנמצאים : מאפיינים דמוגרפיים והיקף מצבים מגבירי סיכון של ילדים בגיל בי"ס יסודי ש25לוח 
 ( באחוזים) 2104-2112בסיכון, לפי מגזר בשנים 

 ערבים יהודים "כסה 

(N) (87,011 )0 (53,088) (56,003) 
    מגדר:
 33 49 52 בנים
 67 56 40 ותנב
    

    מגזר:
 - 90 04 יהודי

 - 08 00 יהודי חרדי
 300 - 42 ערבי
 - - 1.2 אחר

 - - 4 חסר מידע
    

 - 34 8 2 עולים
 38 46 61 ילדים ומעלה( 4חיים במשפחות גדולות )

 35 08 20 הורית-חיים במשפחה חד
 07 34 20 אין הורה מפרנס

 67 59 40 0ילד בעל מוגבלות או לקות 
 : נתוני איתור ומיפוי של התכנית הלאומיתמקור

 ידוע. אינומגזר המהילדים  %5-לגבי כ 3
ית, ילדים בגיל בי"ס יסודי הוגדרו כעולים אם הוריהם או לפחות אחד מהם עלו לאומהתכנית הבהתאם להגדרת  0

ואילך. עם זאת, ילדים שנולדו בישראל אך הוריהם עלו מאתיופיה, בוכרה, גאורגיה וקווקז יוגדרו  0000משנת 
 כעולים.

 ובחנו.אנכללים בקטגוריה זו גם ילדים הזקוקים לאבחון אך טרם  6
 

הילדים שאותרו ביישובי התכנית לפי בעיות בשבעה תחומי חיים, כאשר כל תחום ז אחומציג את  03לוח 

שבעת התחומים, בהתבסס על הגדרת ועדת שמיד,  (.בן )פירוט ר' בנספח חיים מורכב ממספר מצבי סיכו

הם: קיום פיזי, בריאות והתפתחות; השתייכות למשפחה; למידה ורכישת מיומנויות; רווחה ובריאות 

שתייכות והשתלבות חברתית; הגנה מפני אחרים; והגנה מפני התנהגויות סיכון. כל ילד אותר עם ; הרגשית

בעיה אחת לפחות, באחד לפחות משבעת התחומים. לכן, בלוח ניתן לספור כל ילד יותר מפעם אחת )על פי 

 מספר התחומים שבהם יש לו בעיות(. 

 ( ובתחום 96%ן בתחום השתייכות למשפחה )הבעיות השכיחות ביותר של הילדים שהוגדרו בסיכון ה

( 37%(. הבעיות הכי פחות שכיחות הן בתחום הגנה מפני אחרים )37%למידה ורכישת מיומנויות )

 (.  30%ובתחום הגנה מפני התנהגויות סיכון )

 ,לעומת הילדים השונים בתחומים בבעיות יותר מאופייניםבסיכון  ערביםה ילדיםה באופן כללי ,

ן מ 50%) והתפתחות בריאות, פיזי בקיום בעיות בתחום במיוחד בולטים . הפעריםסיכוןהיהודים ב

 והשתלבות השתייכות בתחום, הילדים היהודים בסיכון(ן מ 07% לעומת הילדים הערבים בסיכון,

 (., בהתאמה33% לעומת, 00%) אחרים מפני ההגנה ובתחום( בהתאמה ,50% לעומת ,40%) חברתית

הילדים היהודים בסיכון מאופיינים בבעיות בתחום רווחה ובריאות ן וה מעט יותר מגבאחוז עם זאת, 

 , בהתאמה.43%, לעומת 44%רגשית, לעומת הילדים הערבים בסיכון: 
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 ל הילדים היהודים מלמדת כי הראשונים מאופיינים והכ השוואה בין הילדים היהודים העולים לסך

, בהתאמה( ובתחום בעיות בקיום 93%, לעומת 85%ה )הרבה יותר בבעיות בתחום ההשתייכות למשפח

, בהתאמה(. בשאר התחומים )למעט הגנה מפני 07%, לעומת, כאמור, 64%פיזי, בריאות והתפתחות )

המקבילים מהאחוזים הילדים העולים נמוכים יותר אחוזי אחרים והגנה מפני התנהגויות סיכון(, 

 ל הילדים היהודים.והכ בקרב סך

  ל הילדים היהודים מלמדת כי הראשונים מאופיינים והכ הילדים היהודים החרדים לסךהשוואה בין

, בהתאמה(. 07%, לעומת, כאמור, 66%מעט יותר בבעיות בתחום קיום פיזי, בריאות והתפתחות )

מהאחוזים הילדים החרדים נמוכים יותר אחוזי בשאר התחומים )למעט למידה ורכישת מיומנויות(, 

 ל הילדים היהודים.וסךהכהמקבילים בקרב 

שאותרו כנמצאים בסיכון, לפי תחומי החיים, מגזר ו( -)כיתות א: ילדים בגיל בית ספר יסודי 26לוח 
 0( באחוזים) 2112-2104וקבוצות מוצא באוכלוסייה היהודית בשנים 

 ערבים חרדים 6םעולי יהודים סה"כ 
(N) (87,011 )0 (53,088) (3,096) (33,907) (56,003) 

 50 66 64 07 05 קיום פיזי, בריאות והתפתחות
 93 36 85 93 70 השתייכות למשפחה

 96 39 35 33 62 למידה ורכישת מיומנות
 43 53 58 44 50 רגשיתרווחה ובריאות 

 40 50 68 50 47 השתייכות והשתלבות חברתית
 00 30 39 33 02 הגנה מפני אחרים

 36 3 33 33 02 הגנה מפני התנהגויות סיכון

 נתוני איתור ומיפוי של התכנית הלאומית מקור: 
 תוך כל הילדים שאותרו.ממוצג אחוז הילדים עם בעיה אחת לפחות,  3
 ידוע. אינומגזר המהילדים  %5-לגבי כ 0
לאומית, ילדים בגיל בי"ס יסודי הוגדרו כעולים אם הוריהם או לפחות אחד מהם עלו התכנית הבהתאם להגדרת  6

ואילך. עם זאת, ילדים שנולדו בישראל אך הוריהם עלו מאתיופיה, בוכרה, גאורגיה וקווקז יוגדרו  0000משנת 
 כעולים.

 

 מורכבות מצב הילדים בסיכון 8.2

בחינת מורכבות מצבם של הילדים שאותרו בסיכון חשובה להבנת חומרת מצבם והטיפול הדרוש להם. 

בים תשומת לב של יותר ממערכת טיפולית או חינוכית מקצועי ומחיי-מצבים מורכבים דורשים טיפול בין

 פרק זה מציג אומדנים ביחס למורכבות מצבם של הילדים שאותרו כנמצאים בסיכון. -אחת. תת

 מספר בעיות .1121

מהן סובלים הילדים. טווח שאחת הדרכים לבחון מורכבות היא לבדוק את המספר הממוצע של הבעיות 

בעיות שניתן  04-תרו כנמצאים בסיכון ביישובי התכנית נע בין בעיה אחת למספר הבעיות של הילדים שאו

עולה כי לילדים שאותרו יש  09היה למנות )ללא התייחסות לתחומי החיים אליהם שייכת הבעיה(. מלוח 

בעיות בממוצע בקרב  5.8)לעומת  3.3 -בעיות. יותר בעיות בממוצע לילדים הערבים בסיכון  4.4-בממוצע כ

ם היהודים(. במגזר היהודי, הילדים העולים בסיכון מאופיינים בממוצע במספר גבוה יותר של בעיות, הילדי

בעיות בממוצע, בהתאמה(. לעומת זאת, ממוצע  5.8, לעומת, כאמור, 4.0ל הילדים היהודים )והכ לעומת סך

ממצא אחרון זה נובע  בעיות בממוצע. ייתכן כי 5.6 –מספר הבעיות של הילדים החרדים הוא הנמוך ביותר 
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מהיכרות מועטה יחסית של אנשי המקצוע בשירותים השונים את הילדים החרדים, ומהחשש לדווח בקרב 

 חלק מאנשי המקצוע.

 

: מספר הבעיות הממוצע של הילדים בגיל בי"ס יסודי שאותרו כנמצאים בסיכון, לפי מגזר בשנים 27לוח 
2104-2112  

 ערבים רדיםח 6םעולי יהודים סה"כ 0סה"כ  
(N) (87,011 )2 (53,088) (3,096) (33,907) (56,003) 

 3.3 5.6 4.0 5.8 5.4 מספר ממוצע של בעיות

 נתוני איתור ומיפוי של התכנית הלאומיתמקור: 
ידי אנשי המקצוע השונים כילדים בסיכון, אך אין להם בעיות שיגדירו אותם כילדים -כולל גם ילדים שזוהו על 3

, הפי ההגדרות של התכנית הלאומית. בעיות הילדים הללו מוגדרות כמצבים מגבירי סיכון, לדוגמ בסיכון על
 הורית, משפחת עולים, ילדים עם מוגבלויות וכו'. -השתייכות למשפחה חד

 ידוע. אינומגזר המהילדים  %5-לגבי כ 0
ם הוריהם או לפחות אחד מהם עלו לאומית, ילדים בגיל בי"ס יסודי הוגדרו כעולים אהתכנית הבהתאם להגדרת  6

ואילך. עם זאת, ילדים שנולדו בישראל אך הוריהם עלו מאתיופיה, בוכרה, גאורגיה וקווקז יוגדרו  0000משנת 
 כעולים.

 

 בעיות במספר תחומים 11212

דרך נוספת לבחון מורכבות של בעיות היא בחינת מספר התחומים בהם יש לילד בעיה. מכיוון שישנם שבעה 

ומי חיים הנכללים בהגדרת ילדים בסיכון, הצירופים האפשריים הם רבים. לשם הנוחות הוחלט לצמצם תח

את שבעת התחומים לשלושה תחומים רחבים יותר כדי לבחון שילובים שונים של תחומים ובעיות. שלושת 

פקוד הילד , לתפקוד הילד בתחום הרגשי1לימודי ולת(מצבם וטיפולם בילד) התחומים מתייחסים להורים

 :בתחום ההתפתחותי1לימודי, וכוללים את כל המצבים הקיימים בדרך הבאה

התמודדות ההורים עם התנהגות הילד, קושי של ההורים לתת  השתייכות למשפחה וטיפול בילד: .0

לילד העשרה ולסייע במטלות לימודיות, קשרים לקויים בין ההורים לילד, טיפול פיזי לא מתאים 

 (.התעללות)מצבי סיכון במשפחה, היעדר הגנה מפני אחרים , חשיפה ל(הזנחה)

 .מצב רגשי, השתלבות חברתית והתנהגויות סיכון תפקוד הילד בתחום הרגשי/חברתי: .2

-התפתחות פיזית1קוגניטיבית, היעדרויות תכופות מבית תפקוד הילד בתחום ההתפתחותי/לימודי: .0

 .נשירהו , הישגים לימודיים נמוכיםהספר, חוסר מעורבות בלמידה, הפרעות ואי קבלת סמכות

הפרופילים מבטאים למעשה את משילוב של שלושה תחומים אלה הורכבו שבעה פרופילים אפשריים. 

, המשותפים בכל אחד מהפרופילים המורכבות של מצב הילד ומציגים שילובים אפשריים של תחומי בעיות

, ים לילדים בסיכון במסגרת התכנית הלאומיתבתכנון המענים והשירותיש לציין, כי . לילדים ולהוריהם

 הורכב תמהיל מענים לכל פרופיל הנגזר, כאמור, מהצרכים המשותפים לאותו הפרופיל.

הילדים שאותרו כנמצאים בסיכון בכל אחד מהפרופילים, ובחישוב של מספר אחוזי מציג את  08לוח 

 העיקריים הבאים: התחומים הרחבים בהם יש לילדים בעיות. מהלוח עולים הממצאים

 ( מ54%חלק ניכר ) מדובר 9הילדים בסיכון אותרו עם בעיות בכל שלושת התחומים הרחבים, פרופיל ן .

בילדים שיש להם בעיות בהשתייכות למשפחה ובטיפול בהם )כלומר, להוריהם יש בעיות(, והם 
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 1-07%לימודי; לסובלים בנוסף גם מבעיות בתפקוד הרגשי1חברתי וגם מבעיות בתפקוד ההתפתחותי

מהם יש בעיה בתחום  03%-(; ול3-ו 4, 6מהילדים שאותרו יש בעיות בשני תחומים רחבים )פרופיל 

 (. 5-ו 0, 3רחב אחד בלבד )פרופיל 

  הילדים ן גבוה יותר מאחוז בהתאמה למדד הקודם הבוחן את מורכבות מצב הילדים בסיכון עולה כי

הילדים היהודים בסיכון. ן מ 53%, לעומת 57%: 9פרופיל בפרופיל המורכב ביותר, הערבים מצויים 

( מצויים יותר ילדים 5-, ו0, 3לעומת זאת, בפרופילים המציינים בעיה בתחום רחב אחד בלבד )פרופיל 

 הילדים הערבים בסיכון(. ן מ 37%, לעומת 04%יהודים בסיכון )

 בהם יש לילדים בגיל בית ספר  בעיבוד נוסף )שאינו מובא בלוח( בחנו את מספר התחומים הרחבים

מספר התחומים בהם יש לילדים בעיות יסודי בעיות, בהשוואה לילדים בגיל הרך ולבני נוער. נמצא כי 

בעוד רחבים, מהילדים המאותרים בגיל הרך יש בעיות בשלושה תחומים  05%-לעולה עם הגיל: 

 (58%)ולקרוב למחצית מבני הנוער  (54% )כאמור, ספר יסודי-שאחוז גבוה יחסית של ילדים בגיל בית

 .רחבים יש בעיות בשלושה תחומים

ר ספלפי פרופיל ומבחלוקה למגזרים, : ילדים בגיל בית ספר יסודי שאותרו כנמצאים בסיכון, 28לוח 
 ( באחוזים) 2104-2112בשנים תחומי בעיות, 

 

 ערבים יהודים 0"כ סה 
(N) (87,011 )2 (53,088) (56,003) 

    :לדיםשיעור הי
 7 30 01 : בעיות בהשתייכות למשפחה וטיפול בילד3פרופיל 

    

 9 8 7 : בעיות בתפקוד הילד בתחום התפתחותי1לימודי0פרופיל 
    

בעיות ילד בתחום  וגם : בעיות משפחה וטיפול בילד6פרופיל 
 36 33 02 התפתחותי1לימודי

    

 6 4 4 רגשי: בעיות בתפקוד הילד בתחום חברתי51פרופיל 
    

בעיות ילד בתחום וגם : בעיות משפחה וטיפול בילד 4פרופיל 
 8 30 2 חברתי1רגשי

    

וגם : בעיות בתפקוד ילד בתחום התפתחותי1לימודי 3פרופיל 
 9 8 8 חברתי1רגשי

    

בעיות ילד בתחום וגם : בעיות משפחה וטיפול בילד, 9פרופיל 
 57 53 45 י רגשי בתחום חברתוגם התפתחותי1לימודי 

    

 5 4 5 6אחר 
    :שיעור הילדים לפי מספר תחומי הבעיות

 37 04 20 (5, 0, 3בעיות בתחום רחב אחד )פרופיל 
 08 07 22 (3, 4, 6בעיות בשני תחומים רחבים )פרופיל 

 57 53 45 (9בעיות בשלושה תחומים רחבים )פרופיל 
 5 4 5 6אחר 
 וי של התכנית הלאומיתנתוני איתור ומיפמקור: 

 ילדים שלא ניתן להפיק פרופיל בשל העדר מידע. 03כולל  3
 ידוע. אינומגזר המהילדים  %5-לגבי כ  0
ידי אנשי המקצוע השונים כילדים בסיכון, אך אין להם בעיות שיגדירו אותם כילדים בסיכון על -ילדים שזוהו על 6

 הללו מוגדרות כמצבים מגבירי סיכון.  פי הגדרות של התכנית הלאומית. בעיות הילדים 
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 , הממצאים העיקריים מתוך נתוני איתור ומיפוי של התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון מלמדים כי:לסיכום

 31%  כנמצאים בסיכון הם בגילי בית ספר יסודיביישובי התכנית הלאומית מתוך סך הילדים והנוער שאותרו ,

 בגיל זה.ביישובי התכנית  הילדיםן מ 62%והם מהווים 

 ( 1.6מצבם של הילדים הערבים בסיכון מורכב יותר, לעומת הילדים היהודים בסיכון, הן מבחינת מספר הבעיות 

, 29%) והן מבחינת ריבוי התחומים בהם ישנן בעיות בעיות בממוצע, בהתאמה( 2.2בעיות בממוצע, לעומת 

 .המורכב ביותר הכולל בעיות בשלושה תחומים רחבים(מצויים בפרופיל  ,בהתאמה ,מהילדים 26%לעומת 

 

לפי מגזר, מגדר  ממצאיםמן ה מרכזיים העוליםהקשיים . סיכום ה9

 וקבוצות גיל

 לפי מגזר עיקרייםקשיים  9.1

 כלכלי של המשפחה-חברתיהמצב הא1 

 הוצאות  סקר') חיים מתחת לקו העוני 33-3הילדים היהודים, בני ן , וכרבע ממרבית הילדים הערבים

 (.'משקי בית

 מותיהם יהילדים הערבים חיים במשפחות גדולות )נתוני משרד החינוך( וההשכלה של אן אחוז גבוה מ

 .('סקר הוצאות משקי בית'נמוכה )

 שהם הלכו לישון רעבים "קרה להם"תלמידים הערבים בכיתות ו דיווחו כי מן ה אחוז גבוה יותר 

שום שאין מספיק אוכל בבית, לעומת התלמידים היהודים , מ)לפעמים, לעיתים קרובות או תמיד(

 (. 'HBSCסקר ')

 הורי פיקוחב1 

  מה  ("באמת יודעים") יודעים הרבה דיווחו כי הוריהם ועל אף שמרבית התלמידים הערבים בכיתות

הם עושים בתחומים שונים בחיי היומיום, אחוז הדיווח נמוך לעומת האחוז בקרב התלמידים 

 (.HBSC היהודים )סקר

 בית ספרג1 

 ספרי-ביתאקלים 

 בית את כלל אוהבים אינם שהם דיווחו מהתלמידים גבוה אחוז כי מלמדת לאומית-ןבי השוואה 

 (.HBSC סקר) רמגז לפי מובהקים הבדלים ללא, ספרם

  דיווחו על יחסי קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים ועל הערבים תלמידים מן ה יותרגבוה שיעור

אקלים וסביבה 'סקר )היהודים וביים בין התלמידים לחבריהם לכיתה, לעומת התלמידים יחסים חי

 (. 'פדגוגית

 מוגנות העדר ו דיווחו על תחושה של -תלמידים הערבים בכיתות המן ה עם זאת, שיעור גבוה יותר

 (.'אקלים וסביבה פדגוגית'סקר )בבית הספר, לעומת התלמידים היהודים 
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 לימודי תפקוד

  מוטיבציה ללמידה, העדר ו דיווחו על תחושה של -תלמידים הערבים בכיתות המן ה לא מבוטלשיעור

 (. 'אקלים וסביבה פדגוגית'סקר תלמידים היהודים )מן ה לעומת מיעוט

 דיווחו על כישלון במקצוע אחד לפחות בתעודה האחרונה, הערבים תלמידים בכיתות ו מן ה אחוז גבוה

 (. 'HBSCסקר ') לעומת התלמידים היהודים

 לימודי סיוע קבלת

 ו קיבלו, לפי דיווח הוריהם, סיוע בשיעורי בית מקרובי משפחה -תלמידים בכיתות אמן ה אחוז גבוה

 (.'סקר משקי בית ארוך טווח'בהיקף משמעותי, ובמיוחד התלמידים הערבים )

 תלמידים דיווחו ן ה, שיעור לא מבוטל מו-כאשר מדובר בתלמידים בכיתות הגבוהות יותר, כיתות ה

על קבלת שיעורים פרטיים במקצוע אחד לפחות ממקצועות המיצ"ב. אולם, היקף ההסתייעות 

אקלים סקר 'בשיעורים פרטיים נמוך יותר בקרב התלמידים הערבים, לעומת התלמידים היהודים )

 (.'סביבה פדגוגיתו

 לסיוע פחות זקוקים שהם יהר, פרטיים בשיעורים נעזרים יהודים תלמידים יותרש מאחר כי, ייתכן 

 למצוא ניתן לכך תימוכין .הערבים התלמידים בקרב ולהפך, משפחה מקרובי משמעותי בהיקף לימודי

 סיוע, הוריהם דיווח לפי, מקבלים ו-'ה בכיתות היהודים תלמידיםן המ (30%) מיעוט לפיו בממצא

 00% – הערבים התלמידים קרבב יותרהרבה  גבוה שיעור לעומת, משמעותי בהיקף בית שיעורי בהכנת

 )'סקר משקי בית ארוך טווח'(.

 שותפות ומעורבות הורים בבית הספר

 ו דיווחו על שותפות הורים בבית הספר, אך שיעור -מורים לתלמידים ערבים בכיתות המן ה שיעור גבוה

 (.'אקלים וסביבה פדגוגית 'סקרזה נמוך לעומת שיעור הדיווח בבתי הספר היהודים )

  דיווחו כי הם אינם חשים מעורבים בבית הספר, ללא  ו-הורים לתלמידים בכיתות א'מן ה גבוהאחוז

 (.'עמדות הורים כלפי מערכת החינוך'הבדלים מובהקים לפי מגזר )סקר 

 חינוך בלתי פורמליד1 

 בשבוע פעם בחוגים השתתפות על דיווחוו -ו ד, ב בכיתות הערבים תלמידיםה מן יותר נמוך אחוז 

 (.'עולמות הילדות'סקר ) היהודים התלמידים לעומת, הלימודים שעות אחרי לפחות

 סיכוןומצבי התנהגויות ה1 

  האחרים הדיגיטליים התקשורת ובאמצעי באינטרנט סכנות

  רווחת מעט יותר בקרב תלמידים תוך שימוש באמצעי תקשורת דיגיטליים תופעת הקורבנות לאלימות

(. תופעה זו בקרב התלמידים הערבים 'רמת האלימות בבתי הספרסקר ניטור ') ו-בכיתות ד ערבים

 מצטרפת לתופעות אחרות של אלימות, כפי שיוצג בתת הסעיף הבא. 
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  אישית-בין אלימות

 דיווחו על אלימות פיזית )מתונה וקשה( ועל  ו-ד תלמידים הערבים בכיתותמן ה שיעור גבוה יותר

 לעומת, השאלונים להעברת שקדם בחודש הספר בית בשטח םלפיהאלימות חברתית שהופנתה כ

מן  (. ייתכן שזו הסיבה לכך שחלק'ניטור רמת האלימות בבתי הספר')סקר  היהודים התלמידים

 לעיל.  תלמידים הערבים מרגישים פחות מוגנים בבית הספר מאשר התלמידים היהודים, כפי שהוצגה

 יתות ו דיווחו על השתתפות בקטטה פיזיתתלמידים הערבים בכמן ה אחוז גבוה יותר ,כך לע נוסף 

  (.'HBSCסקר ') , לעומת התלמידים היהודיםבכלל במהלך השנה האחרונה

 דפוסי עישון ושתיית אלכוהול 1 ו

  תלמידים ערבים בכיתות ו דיווחו באחוזים משמעותיים יותר וגבוהים הן על התנסות בעישון סיגריות

ון בתדירות של פעם בשבוע לפחות, לעומת התלמידים או מוצרי טבק אחרים1נרגילה והן על עיש

  (.'HBSCסקר 'היהודים )

  :דיווחו באחוזים גבוהים יותר על הם שתיית אלכוהול רווחת יותר בקרב תלמידים יהודים בכיתות ו

אייס והן בשתיית משקה חריף, לעומת -התנסות אי פעם הן בשתיית בירה, בריזר או סמירנוף

 ר ניטור רמת האלימות בבתי הספר(.התלמידים הערבים )סק

 בסיכון ולנוער לילדים הלאומית התכנית - 0360 במסגרת בסיכון ילדיםזיהוי ז1 

  :שכיחות הבעיות הילדים הערבים בסיכון נמצאים במצב קשה יותר, לעומת הילדים היהודים בסיכון

ת ריבוי התחומים בהם בקרבם גבוהה יותר ומצבם מורכב יותר, הן מבחינת מספר הבעיות והן מבחינ

 .ישנן בעיות

 יים לפי מגדרעיקרקשיים  9.2

 פיקוח הוריא1 

  מה הם עושים  ("באמת יודעים") יודעים הרבה בכיתות ו דיווחו כי הוריהםהבנות מן  יותרגבוה אחוז

 (.'HBSCסקר ')הבנים יום, לעומת -םבתחומים שונים בחיי היו

 בית ספרב1 

 אקלים בית ספרי

  ו דיווחו באחוזים נמוכים יותר על תחושה כללית חיובית כלפי בית הספר ועל יחסי -הבנים בכיתות

 (.'אקלים וסביבה פדגוגית סקר)'קרבה ואכפתיות בין מורים לתלמידים, לעומת הבנות 

 קבלת סיוע לימודי

 קיבלו, לפי דיווח הוריהם, סיוע בשיעורי בית מקרובי ו-בנים בכיתות אמן ה אחוז גבוה מעט יותר 

 (.'סקר משקי בית ארוך טווח'משפחה בהיקף משמעותי, לעומת הבנות )
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 סיכוןומצבי התנהגויות ג1 

 אישית-אלימות בין

 ו דיווחו על אלימות מילולית ועל אלימות פיזית )מתונה וקשה( -בנים בכיתות דמן ה גבוה יותר אחוז

סקר ניטור רמת ')'בנותם בשטח בית הספר בחודש שקדם למילוי השאלון, לעומת הלפיהשהופנתה כ

 (.'האלימות בבתי הספר

 בכלל במהלך השנה  בכיתות ו דיווחו על השתתפות בקטטה פיזיתבנים מן ה מעל מחצית ,כךעל  נוסף

 (.'HBSCסקר 'האחרונה. האחוז המקביל בקרב הבנות נמוך הרבה יותר, אך משמעותי )

 דפוסי עישון ושתיית אלכוהול

 ם משמעותיים יותר וגבוהים הן על התנסות בעישון סיגריות או מוצרי בנים בכיתות ו דיווחו באחוזי

  (.'HBSCסקר 'טבק אחרים1נרגילה והן על עישון בתדירות של פעם בשבוע לפחות, לעומת הבנות )

  גבוהים על התנסות אי פעם הן הרבה יותר בהמשך לאותה מגמה, בנים בכיתות ו דיווחו באחוזים

סקר ניטור רמת 'אייס והן בשתיית משקה חריף, לעומת הבנות )-רנוףבשתיית בירה, בריזר או סמי

 (.'האלימות בבתי הספר

 קשיים מרכזיים לפי קבוצות גיל 9.0

 פנאי ופעילות פורמלי בלתי א1 חינוך

 אחרי שעות פעם בשבוע לפחות תלמידים בכיתות ב דיווחו על השתתפות בחוגים מן ה אחוז נמוך יותר

 (.'סקר עולמות הילדות') ו-בכיתות ד ודים הלימודים, לעומת התלמי

 ד ופחות בכיתות ו. לעומת זאת, עם העלייה בשכבות -קריאה בשביל הכיף נפוצה יותר בכיתות ב ו

ויזיה1בסרט או שמיעת מוסיקה בבית ועל והכיתה עולה אחוז התלמידים המדווחים על צפייה בטל

 (.'סקר עולמות הילדות')שימוש במחשב 

 ומצבי סיכון התנהגויות1 ב

 סכנות באינטרנט ובאמצעי התקשורת הדיגיטליים האחרים

  דיווח ילדים: באופן כללי וכצפוי, עם העלייה בגיל הילדים עולים בהתמדה אחוזי הדיווח כי הם נחשפו

ומעלה  7הילדים בני ן , כי אחוז גבוה יותר מבהתאםלפעילויות בעלות אופי של סיכון באינטרנט. 

סקר בטיחות ') ;(18-3הטרדה באינטרנט, לעומת הילדים הצעירים יותר )בני נתקלו במקרי הצקה

 (.    'גלישה באינטרנט

  הורים מן ה סכנות באינטרנט: אחוז גבוה יותר מבחינת 7גם דיווח ההורים מצביע על נקודת מפנה בגיל

 3נו ציונים בין )נת יודעים מה ילדיהם עושים באינטרנטלא כל כך ומעלה העריכו כי הם  7לילדים בני 

, לעומת הורים לילדים ילדיהם לא מוגנים )'סקר בטיחות גלישה באינטרנט'(ש( והרגישו 30, מתוך 3-ל

 (. 8-3צעירים יותר )בני 
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 ביבליוגרפיה

 .0034בטיחות ילדים. נדלה במאי  –ארגון בטרם 

http://www.beterem.org/pages/%D7%9E%D7%AA%D7%99_%D7%99%D7%9C%D7%93_%D7%99%D7

7%9C%D7%91%%9B%D7%95%D7%9C_%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%90%D7%A8_%D

D7%93_%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx  

"תפיסת המוזנחות" כמנבאת את תחושת הבדידות, הערך העצמי ומצוקה נפשית בקרב . 0005ארזי, ט'. 

. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור בפילוסופיה. אוניברסיטת ילדים שהוגדרו כמוזנחים ע"י שירותי הרווחה

 אביב.-תל

נסים, מ'; דז'אלובסקי, א'; אמית, ש'; משעל, ר'; טסלר, ר'. -ג'; וולש, ס'; בוניאל פיש, י'; חביב,-הראל

נוער בישראל בריאות, רווחה נפשית וחברתית, ודפוסי התנהגויות סיכון בקרב בני נוער בישראל. . 0033

 והשוואה בינלאומית. 2100-0224ניתוח מגמות בין השנים  2100סיכום ממצאי המחקר הארצי השישי, 
אילן -תכנית המחקר הבינלאומי על רווחתם ובריאותם של בני נוער, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת בר

 מכון ברוקדייל.-ג'וינט-ומאיירס

נוער בישראל. רווחה, .  0000עסבה, ח.; חביב, ג. -פרנקוביץ', ש.; מולכו, מ.; אבו-; אלנבוגן'הראל, י

מכון -ג'וינט. 00-45-. פמ(0228י, ממצאי המחקר השני )חברתית, בריאות והתנהגויות סיכון במבט בינלאומ

 אילן, רמת גן.-ברוקדייל, ירושלים, ואוניברסיטת בר

עמדות הורים כלפי מערכת החינוך שנה"ל תשע"ד. . 0034הרשות הארצית למדידה והערכה )ראמ"ה(. 

 מדינת ישראל משרד החינוך.

ספרית. נתוני -תשע"ד מדדי יעילות וצמיחה ביתמיצ"ב . 0035הרשות הארצית למדידה והערכה )ראמ"ה(. 

 מדינת ישראל משרד החינוך.אקלים וסביבה פדגוגית. 

פי דיווחי -ניטור רמת האלימות בבתי הספר על. 0035 נובמבר הרשות הארצית למדידה והערכה )ראמ"ה(.

ראל משרד מדינת ישלפי מגדר: נתונים מתוך סקרי ניטור אלימות תשע"ג, תשע"א ותשס"ט. -תלמידים

 החינוך.

פי -ניטור רמת האלימות בבתי הספר על. 0035 מאי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך )ראמ"ה(.

מדינת ישראל משרד דיווחי תלמידים: נתונים מתוך סקרי ניטור אלימות תשע"ג, תשע"א ותשס"ט. 

 החינוך.

ת נבחרות בתחום עיסוקה של ועדת סוגיו –מערכת החינוך בישראל . 0034וייסבלאי, א'; וינינגר, א'. 

 מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ירושלים.החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. 

-התמודדות משרד החינוך עם תופעת האלימות בבתי הספר. דיון במסגרת כנס ישראל .0033וינינגר, א'. 
  מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ירושלים.. 2100שדרות לחברה, 

. נדלה באפריל 3778העשרה",  ארוך ולימודי חינוך יום חוק יישום - שעות 53 בן לימודים ל. "שבועחוזר מנכ"

0034.  nt4bk3_1_4.htmhttp://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/ 

http://www.beterem.org/pages/%D7%9E%D7%AA%D7%99_%D7%99%D7%9C%D7%93_%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C_%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%90%D7%A8_%D7%9C%D7%91%D7%93_%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx
http://www.beterem.org/pages/%D7%9E%D7%AA%D7%99_%D7%99%D7%9C%D7%93_%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C_%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%90%D7%A8_%D7%9C%D7%91%D7%93_%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx
http://www.beterem.org/pages/%D7%9E%D7%AA%D7%99_%D7%99%D7%9C%D7%93_%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C_%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%90%D7%A8_%D7%9C%D7%91%D7%93_%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA.aspx
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/nt4bk3_1_4.htm
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תכנון אסטרטגי של שירותים ותכניות לבני נוער בעיר פתח . 0005; יורוביץ, ל'. 'סטרבצ'ינסקי, פ-כאהן

 .מכון ברוקדייל, ירושלים-ג'וינט .05-567-דמתקווה: ממצאי המחקר והמלצות ועדת ההיגוי. 

שראל: בין שכיחות לדיווח גורמים אלימות כלפי ילדים ובני נוער בי. 0033איזיקוביץ', צ'.  ;ויזל, ר'-לב

 דוח מחקר למשרד החינוך. אוניברסיטת חיפה. מעודדים מול גורמים מעכבים דיווח.

 -משרד החינוך  .אלימות ולצמצום מיטבי אקלים לקידום המערכתית התכנית. 0034זכריה, מ'.  ;לוק, ע'
 המינהל הפדגוגי השרות הפסיכולוגי ייעוצי, ירושלים.

 . חיבור לשםהספר והשפעה על תחושת הרווחה בקרב בני נוער בישראל-תפיסת בית.  3778 'מולכו, מ

 אילן, רמת גן.-קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר

 שלנו שהילדים מה על יודעים אנחנו מה. באינטרנט גלישה בטיחות. 0033מילוורד בראון. -מכון שילוב

 מצגת המוגשת להנהלת גוגל ישראל. ?עושים

. ירושלים: בית הספר לעובדי הוראה בכירים, משרד הורים ומורים כשותפים במעשה החינוכי. 3770 .נוי, ב'

 החינוך התרבות והספורט. 

מצבי סיכון בקרב ילדים ובני נוער: איתור ומיפוי במסגרת התכנית הלאומית . 0033ר'; חסין, ט'.  לאל,-סבו
 רושלים.ברוקדייל, י-. מאיירס, ג'וינטלילדים ולנוער בסיכון

 התכנית 0630מאפייניהם וצורכיהם על פי מיפוי ' –ובני נוער בסיכון  ילדים. "0034לאל, ר'; מנור, א'. -סבו

 מדינת. , י' )עור' ראשי(צבע .2104 החברתיים השירותים סקירת: בתוך ". 'בסיכון ולנוער לילדים הלאומית

 .ירושלים, 083-033' עמ, הרווחה משרדישראל, 

התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון: צורכי המשתתפים  - 1061. 0034; צדקה, ה. 'לאל, ר-סבו

 ברוקדייל. ירושלים.-ג'וינט-מאיירס והמענים הנפוצים.

במעגלי  ."התנהגויות של נטילת סיכון בקרב ילדים ובני נוער בעת גלישה באינטרנט". 0030שיוביץ, ר'. -סלע

. כתב עת אלקטרוני בהוצאת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד 0' ליון מסי, גחינוך מחקר עיון ויצירה

 ילין, ירושלים.

תיאור מערך השירותים הניתנים בקהילה לילדים . )לפני פרסום(סטרבצ'ינסקי, פ'.-עמיאל, ש'; כאהן
  ברוקדייל, ירושלים.-ג'וינט-. מאיירסומשפחותיהם 00עד  6בסיכון בני 
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: פירוט המחקרים, הנתונים המנהליים והמידע הסטטיסטי של אנספח 

 בסיס לניתוח הלמ"ס ששימשו

 מבצע הסקר שם הסקר1המחקר1קובץ הנתונים

שנת 
איסוף 
 הנתונים

 גיל
 הילדים1
שכבות 
 כיתה

עיבוד 
 מיוחד של

מכון 
 ברוקדייל

מגמות 
על פני 
 זמן

שנה"ל  משרד החינוך  ומוסדות קובץ תלמידים
 תשע"ד

  √ ו-א

אקלים  מיצ"ב תשע"ד: נתוני
  וסביבה פדגוגית

שנה"ל  ראמ"ה
 תשע"ד

רק ביחס  √ ו-ה 
לחלוקה 
 לפי מגדר

√ 

סקר עמדות הורים כלפי מערכת 
 החינוך 

שנה"ל  ראמ"ה
 תשע"ד

   ו-א

סקר ניטור רמת האלימות בבתי 
 הספר 

שנה"ל  ראמ"ה
 תשע"ג

 √  ו-ד

  √ 33-3 0036 הלמ"ס סקר הוצאות משקי בית 

  √ ו-א 0030 הלמ"ס סקר משקי בית ארוך טווח 

סקר – סקר עולמות הילדות

( well-beingינלאומי על רווחה )ב

 (ISCWeB) של ילדים

ISCWeB 

(International 

Survey of 

Children's Well-

Being) 

  √ ב, ד, ו 0036135

בריאות, רווחה  – HBSCסקר 
נפשית וחברתית, ודפוסי 

התנהגויות סיכון בקרב בני נוער 
 בישראל

-ג'וינט-מאיירס
מכון ברוקדייל 

ואוניברסיטת בר 
 אילן

 √ √ ו 0033

-מכון שילוב סקר בטיחות גלישה באינטרנט 
 מילוורד בראון

0033 30-3   

נתוני איתור ומיפוי במסגרת 
התכנית הלאומית לילדים ולנוער 

 בסיכון

 רשויות התכנית
-ומאיירס הלאומית

מכון -ג'וינט
 ברוקדייל

0007-
0035 

   ו-א
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  בכל תחוםתחומי סיכון והמצבים המעידים על סיכון ב:  נספח

 ( 0033לאל וחסין, -)סבו

 החיים נוער ובני כילדים בסיכון ילדים הגדירה הלאומית התכנית, שמיד ועדת הגדרת על בהתבסס

 זכויותיהם את לממש יכולתם נפגעה אלו מצבים ובגלל, ובסביבתם במשפחתם אותם שמסכנים במצבים

 :תחום באותו סיכון על המעידים מצבים מספר הוגדרו תחום בכל. חיים תחומי בשבעה

 :סיכון על המעידים מצבים שני כולל זה תחום - והתפתחות בריאות, פיזי קיום. 0

 מתאים פיזי טיפול מקבלים שאינם חשש שיש ילדים 

 ידועה אורגנית סיבה ללא ,תקינה אינה הקוגניטיבית או הפיזית שהתפתחותם חשד שיש ילדים 

 :סיכון על המעידים מצבים השבע כולל זה תחום - למשפחה השתייכות. 2

 מתאימה לא מהשגחה הסובלים ילדים 

 הוריהם לבין בינם בקשר קשות בעיות שיש ילדים 

 המטלות עם בהתמודדות להם ולסייע לגילם בהתאם העשרה להם לתת מתקשים שהוריהם ילדים 

 הלימודיות

 גבולות להם ולהציב התנהגותם עם להתמודד רציני קושי יש שלהוריהם ילדים 

 להם הנחוצים שירותים לקבלת לדאוג מתקשים שהוריהם לדיםי 

 שכלית או נפשית ממוגבלות סובל מהוריהם אחד שלפחות ילדים 

 נורמטיביות בחוסר מאופיין או בעבריינות עוסק, מהתמכרויות סובל מהוריהם אחד שלפחות ילדים 

 :יכוןס על המעידים מצבים ארבעה כולל זה תחום - מיומנויות ורכישת . למידה0

 מעורבות  מגלים אינם והם ביותר לקוי במסגרת תפקודם אך חינוכיות במסגרות שנמצאים ילדים 

 בלמידה

 סמכות מקבלים אינם או המקובלן מ יותר המפריעים ילדים 

 לגילם מהמצופה משמעותית במידה נמוכים הלימודיים שהישגיהם ילדים 

 (עבודה או יםלימוד) כלשהי במסגרת נמצאים שאינם נוער ובני ילדים 

 :סיכון על המעיד אחד מצב כולל זה תחום  - רגשית ובריאות רווחה. 4

 רגשיים קשיים על המעידות התנהגויות המפגינים ילדים 

 :סיכון על המעידים מצבים שני כולל זה תחום - חברתית והשתלבות השתייכות. 5

 אחרים עם קשר וביצירת בהסתגלות המתקשים ילדים 

 תוקפניות תנהגויותה המפגינים ילדים 
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 :סיכון על המעידים מצבים ארבעה כולל זה תחום - אחרים מפני הגנה. 6

 במשפחה מסכנות להתנהגויות החשופים ילדים 

 מגונים למעשים קורבנות היו או ,נאנסו או ,מינית התעללות עוברים1שעברו ידוע או חשד שיש ילדים 

 המשפחה במסגרת

 מגונים למעשים קורבנות היו או ,נאנסו או ,מינית התעללות ריםעוב1שעברו ידוע או חשד שיש ילדים 

 למשפחה מחוץ

 הקרובה בסביבתם או המשפחה במסגרת פיזית להתעללות שחשופים חשד יש או שידוע ילדים 

 :סיכון על המעידים מצבים ארבעה כולל זה תחום - סיכון התנהגויות מפני הגנה. 7

 עצמית ופגיעה סיכון  

 נורמטיביות לא1קיותחו לא התנהגויות 

 בסמים או באלכוהול שימוש של סימנים המגלים נוער ובני ילדים 

 לגילם מתאימה לא או תקינה לא מינית התנהגות המפגינים נוער ובני ילדים. 

 

 

 

 


