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הזיקנה. בתחומי יישומי למחקר ארצי . בישראל נוער :

כוונות ללא עצמאי ארגון זהו בישראל. תית יוסי הראל,
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מתמקד במכון המחקר הלאומי. היום בסדר 0034930001001
עלייה, קליטת בריאות, מדיניות זיקנה.  עיקריים תחומים בחמישה .

ב1995 הוקם במכון ולנוער לילדים המרכז ולנוער. לילדים והמרכז מוגבלות :

תכנית באמצעות ישראלים נוער ובני ילדים של רווחתם את לקדם מנת על :

ולמפתחי מדיניות לקובעי ייעוץ וידע, מידע של הפצה יישומי. מחקר הכוללת |
ולהתערבות. למניעה תכניות ופיתוח בשדה תכניות :

בראילן אוניברסיטת : ל/
תוך המדע לימוד את המשלב כמוסד ב1955 קמה בראילן אוניברסיטת ■^/ /
מחמש אחת היא האוניברסיטה וערכיה. היהדות עקרונות של טיפוחם ; ^22/

כ20.000 לומדים ובמסגרתה בישראל הציבוריות האוניברסיטאות .

מדעי הרוח. מדעי היהדות. מדעי  פקולטות חמש באוניברסיטה סטודנטים. :

ובשיתוף מדע בקשרי עומדת האוניברסיטה ומתמטיקה. הטבע מדעי החברה. .

אוניברסיטאות ועם ומחקר מדע מוסדות עשרות עם ומחקרי אקדמי פעולה |
במסגרת ב1992 קמה הבריאות של לסוציולוגיה המגמה העולם. ברחבי :

מתקדמים. לתארים לימודים כתכנית ולאנתרופולוגיה לסוציולוגיה המחלקה :

הערכתי ו/או יישומי בסיסי. במחקר שיעסקו סוציולוגים להכשיר מטרתה :

תכניות של ובשיפורן בתכנונן הציבור. לבריאות החשובים כתחומים .

בריאות לקידום הרלוונטיים בתחומים מדיניות ובעיצוב מונעת. התערבות |
מתנהלים הלימודים. לתכניות כמקביל באוכלוסייה. היפגעות ומניעת :

שונות. מארצות חוקרים עם הדוק פעולה שיתוף תוך המגמה. במסגרת .

של ולבטיחותס לבריאותם לרווחתם הקשורים בנושאים אוכלוסייה מחקרי :
נוער. בני .

בראילן באוניברסיטת הבריאות של לסוציולוגיה המגמה ראש  הראל יוסי :

של הבינלאומית ההיגוי כוועדת חבר ברוקדייל: בגוינטמכון בכיר וחוקר .

בישראל. המחקר של הראשי כחוקר ומשמש הרבלאומי המחקר :

באוניברסיטת הבריאות של לסוציולוגיה במגמה דוקטורנטית  קני דפנה .

מרכזת ברוקדייל; בגוינטמכון ולנוער לילדים במרכז מחקר ועמית בראילן :

הרבלאומי. המחקר של החוקרים בפורום וחברה בישראל המחקר את .

לחוקר ועמית אביב תל באוניברסיטת לסוציולוגיה פרופסור  רהב גיורא :

בישראל. במחקר הראשי :
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בהתנהגויות pWT) ,Health Behavior in SchoolAged Children  HBSCn מחקר
בחסות מדינות, ממספר חוקרים של פעולה בשיתוף נערך תלמידים, של בריאות
של והמחויבות ההתלהבות (WHO) העולמי הבריאות ארגון של האירופי המשרד
תוצאות את להשוות אפשרו הסקרים ובביצוע בתכנון מדינות מ24 המחקר קבוצות
אחת בכל הראשיים החוקרים שמות להלן, בינלאומית. בפרספקטיבה המחקר
השמות זה. בספר מביאים אנו נתוניהן ושאת 1994 של בסקר שהשתתפו מהמדינות

המדינות: שמות לפי מסודרים

Austria Germany Poland
Wolfgang Dur Andreas Klocke Barbara Woynarowska

Belgium (Flemish) Greenland Russian Federation
Lea Maes Michael Pedersen Aleksander Komkov

Belgium (French) Hungary Scotland
Danielle Piette Anna Aszmann Candace Curire

Canada Israel Slovakia
Alan King Yossi Harel Miro Bronis

Czech Republic Latvia Spain
Zdenek Kucera leva Ranka Ramon Mendoza

Denmark Lithuania Sweden
Bjorn E. Holstein Apolinaras Zaborskis Ulla Marklund

Estonia Northern Ireland Switzerland
Mai Maser Jean Craig Yann LeGauffey

Finland Norway Wales
Lasse Kannas Bente Wold Chirs TudorSmith

France
Chirstiane Dressen

This book is dedicated with gratitude and appreciation to the memory of the late

Professor Simon T. Halfon who was the ifrst Israeli researcher to conduct an HBSC

survey of an Israeli population, in Jerusalem in 1985.



תודות

סיכון התנהגויות על הארצי הסקר ממצאי של הראשון המקיף הפרסום הנו זה ספר
ממחקר כחלק בוצע הסקר .1994 במאייוני שנערך בישראל, נוער בני בקרב והיפגעות
תלמידים בקרב בריאות התנהגויות על העולמי הבריאות ארגון של רבלאומי
הישראלי, הסקר וביצוע פיתוח .(Health Behavior in SchoolAged Children  HBSC)
גופים של ותמיכה מאמצים ידע, פרי הינם לפרסום, הממצאים והכנת נתוניו ניתוח
בנו שנתנו האמון על להם להודות לנו היא נעימה חובה ובחו"ל. בארץ רבים ואנשים

העבודה. של השונים בשלבים זכינו לו הרב הסיוע ועל

ופיתוח רפואיים למחקרים הקרן בסיוע ומומן הבריאות משרד בשיתוף נערך המחקר
מנכ"ל בלשכת בריאות לקידום הוועדה מחלות. לבקרת הלאומי והמרכז תשתית
תודה למימונו. התקציב והקצאת אישורו הסקר, פיתוח את ליוותה הבריאות משרד
מר שמר, (שוקי) יהושע ד"ר הבר, שרגא מר שהשקיעו הרבים המאמצים על מיוחדת
דב ד"ר לבנטל, אלכס ד"ר ,yivrup זלינה ד"ר זילברמן, מיכאל פרופ' ,yop גבי
לנושא המשרד של והמחויבות התמיכה בהבטחת שמש, ענת וגב' פלג, חנה גב' תמיר,
המחלקה ולסגל הרצוג פנינה לגב' תודה בפרט. זה, ולפרויקט בכלל, הנוער, בריאות
הפורמלי הקשר בבניית והתמיכה העזרה על הבריאות במשרד בינלאומיים ליחסים
תודה הישראלי. המחקר צוות לבין האירופי, העולמיהמשרד הבריאות ארגון בין
לב, בועז ולד"ר מחלות; לבקרת הלאומי המרכז ראש גרין, מנפריד לפרופ' מיוחדת
ד"ר פלטי, חוה פרופ' לדמן, יהודה ד"ר עם שביחד הבריאות, משרד למנכ"ל משנה
הישראלי המחקר לפיתוח מקצועית היגוי ועדת היוו המחקר וצוות שפירא שמואל

ויישומו.

לאנשי להודות ברצוננו והספורט. התרבות החינוך, משרד בשיתוף נערך המחקר
מר החינוך, לשר המחקר שלבי בכל זכינו לה הרבה והעזרה התמיכה על המשרד
עוד החינוך במערכות המחקר של והנחיצות החשיבות את ראה אשר המר, זבולון
משרד של ולמחויבות לתמיכה הדרך את וסלל החינוך כשר הקודמת כהונתו בתקופת
החינוך לשר המקצועי; הסגל עם הפורה הפעולה ולשיתוף המחקר לתכנית החינוך
אתגר ואשר הסקר בוצע כהונתו בתקופת אשר רובינשטיין, אמנון פרופ' הקודם,
נתונה כמו^, באלימות. הנוער מעורבות נושא את לעומק לנתח במיוחד אותנו
הכנסת, של החינוך ועדת יו"ר היותו שבעת בורג, אברהם מר הסוכנות, ליו"ר תודתנו

במערכת. הפרויקט לקידום רבות עזר



יו"ר גורדון, דוד לפרופ' ובמיוחד החינוך, במשרד הפדגוגית המזכירות לסגל תודה
מתתיהו ולמר המזכירות; מרכזת דנילוב, יהודית לגב' לשעבר; הפדגוגית המזכירות
של הטיוטות על דעת חוות במתן הפעולה שיתוף על הדתי, החינוך מינהל ראש דגן,
האישורים במתן שהושיטו הרבה והעזרה התמיכה ועל המחקר, ופרוטוקול השאלון
עוזר לפרופ' מיוחדת תודה ולתלמידים. לבתיהספר הגישה ובתיאום המתאימים
נורה ולגב' הראשית, המדענית מברך, זמירה לפרופ' הפדגוגית, המזכירות יו"ר שילד,
שהערותיהם החינוך, משרד של הראשי המדען במשרד מחקר גף ראש כהן,

זה. ספר של הסופית למהדורה תרמו והצעותיהם

ביצוע את שאפשר הפעולה שיתוף על והמורים המנהלים המפקחים, לכל מודים אנו
שהשתתפו תלמידים אלפי עשרות אותם לכל תודה אסירי אנו בעיקר המחקר.

זה. בפרסום המוצג החיוני המידע לקבלת תרמו ובכך במחקר

אנשי של רב למספר והערות לקריאה הועברו השונים חלקיו על הספר של טיוטות
לגף (שפ"י), הייעוצי הפסיכולוגי השירות לסגל בהם החינוך, במשרד מקצוע
חינוך על האחראית לבנה, עירית ולגב' ונוער, חינוך למינהל בדרכים, לבטיחות
מסגרות במספר הוצגו המחקר תוצאות בנוסף, הפדגוגית. במזכירות לבריאות
של מדריכים וכנס שפ"י של בכירים ויועצים מדריכים פגישת ובהם במשרד, פנימיות
לגב' קריגר, שפרה לגב' במיוחד מודים אנו ונוער. חינוך במינהל נוער לקידום היחידה
ולמר ונוער; קידום ממינהל להב, חיים למר משפ"י; רוקח אריה ולמר לקט, רות
על  המקצועיות בפגישות ולמשתתפים בדרכים, בטיחות גף ראש כןשכת, ציון

הספר. של הסופית המהדורה לגיבוש שתרמו הרבות וההצעות ההערות

על בסמים, למלחמה הרשות של הראשית המדענית ברהמבורגר, רחל לד"ר תודה
והעזרה בסמים ושימוש אלכוהול שתיית בעישון, העוסקים הפרקים על הערותיה

אחרים. ממקורות לנתונים המחקר נתוני בהשוואת

החקירה בוועדת הוצגו האלימות בתחום המחקר של ראשוניים ממצאים
לדיונים בסיס ושימשו טמקין, בני ח"כ בראשות נוער אלימות למניעת הפרלמנטרית
המייעצת המדעית הוועדה לחברי ובמיוחד הוועדה, לחברי מודים אנו בנושא. רבים
ניתוח בתקופת הפעולה ושיתוף הדרבון העזרה, על ווזנר, יוחנן פרופ' בראשות
אפרת גב' הוועדה למזכירות נתונה תודתנו במיוחד התוצאות. וכתיבת הנתונים
ובמניעת הוועדה לחברי האלימות בנושא הממצאים בהפצת שעזרה מעל"ם בןחורין

לעיתונות. התוצאות של מדי מוקדמות הדלפות של



הציבור לבריאות מביתהספר לוי, אריה וד"ר שטרקשל רוני ד"ר פלטי, חוה פרופ'
יובל, בקרית המתבגר לבריאות ומהמרכז עיןכרם, הדסה העברית, באוניברסיטה
הדוח ממצאי בירושלים. בתיספר במספר הארצי לסקר החלוץ מחקר את ביצעו
המדידה, וכלי הסקר פרוטוקול ולעדכון לשיפור משאב שימשו שהפיקו המתודולוגי

הרבלאומי. בסקר והן בארץ הן

המהיר הביצוע על רוזנבלום, יצחק ולמר גיל רפאל למר ובמיוחד "פורי" למכון תודה
השקיע קשות, זמן מגבלות תחת שפעל המכון, צוות השדה. עבודת של והיעיל
לאתגרים מענה מתן תוך גבוהה מדעית ברמה הסקר ביישום רבים מאמצים

הלימודים. שנת של מאוחרת כה בתקופה הארצי המדגם בכיסוי מיוחדים

שמואל לד"ר כץ, שמואל לפרופ' ובמיוחד לטראומה, הלאומית המועצה לחברי תודה
על מחלות, לבקרת הלאומי במרכז טראומה תחום מרכזת בראל, ויטה ולגב' שפירא
מפציעות נוער להיפגעות הנוגעות המחקר תוצאות של הפרשנות בחידוד העזרה
במניעת העוסקות במסגרות לדיון הנושא העלאת לשם בהם והשימוש ותאונות,
בריאות לחינוך, הביןתחומי המרכז ולסגל חמו מיכל לד"ר תודה כמוע, היפגעות.

בישראל. ילדים לרפואת שניידר מרכז שליד הילד ובטיחות

עישון, למניעת הביןמשרדי הפורום חברי בפני הוצגו המחקר של עיקריים ממצאים
הרשות של מניעה לוועדת הבריאות, במשרד אובדנות למניעת הוועדה לחברי
לכל מודים אנו אלסם. אגודת פעילי של השנתי הכנס ולבאי בסמים, למלחמה
ההשלכות של יותר מעמיקה בהבנה רבות לנו תרמו אשר המפגשים משתתפי

המחקר. של היישומיות

בראילן, אוניברסיטת של המחקר רשות מנהל פאר, ישראל לד"ר שלוחה תודתנו
ולסגל למחקר הנשיא סגן הוז, שמריהו לפרופ' החשבונות, מנהל סלומון משה למר
המחקר צוות זכה לה הרבה והעזרה התמיכה על באוניברסיטה, המחקר רשות
במימון ההשתתפות על הרקטור ללשכת תודה העבודה. של השונים בשלבים
באוניברסיטת המחשבים מרכז לאנשי מיוחדת תודה זה. ספר פרסום של ההוצאות
של הייחודיים לצרכים מענה במתן מתפשרת ובלתי מתמשכת תמיכה על בראילן

ומורכבים. גדולים נתונים מאגרי על המבוסס הפרויקט,

טלל גב' ובכללם: ברוקדייל, בג'וינטמכון ולנוער לילדים המרכז לצוות מודים אנו
בת' וגב' טרכטנברג סילביה גב' אבועסבה, ח'אלד מר רוזנפלד, יונה פרופ' דולב,
תודתנו נתונה כמוע המחקר. במהלך וההערות המקצועיות התשומות על זיסמן,



קליינמן לסלי לגב' רוזנפלד: ג'ני גב' בראשות במכון, הפרסומים יחידת לסגל
תודה בהדפסות. שסייעה שיזגל אילנה ולגב' לאור, ההוצאה על אחראית שהייתה
בוביס סו ולגב' הטקסט עריכת על רבה במקצועיות ששקדה אלון בלהה לגב' מיוחדת
העבודה על שפירא מרים גב' לגרפיקאית גס תודה הסדר. על אחראית שהייתה
לגב' ברנע, תמרה לגב' מודים אנו כמוע לדפוס. הספר בהכנת והמקצועית המסורה
אופיר ולמר אבולעפיה מאירה לגב' כספי, בקי לגב' נורדהיים, משה למר תבור, נעמי

הספר. של לאור הוצאתו של השונים בשלבים שעזרו סינגל

שותפות בראילן, באוניברסיטת הבריאות של לסוציולוגיה במגמה המחקר, בצוות
עזרה אשר הדס שרון גב'  הספר להוצאת רבות שתרמו מסורות מחקר עוזרות שתי
במשך ששקדה קניון סמדר וגב' הסטטיסטיים, הממצאים של הגרפית בהצגה מאוד
עם ויעילה מקצועית בצורה והתמודדה הסטטיסטיים הניתוחים על רבים חודשים
הלוחות התרשימים, העבודה. והיקף הנתונים ממורכבות הנובעים מרובים אתגרים
עבודתן של תוצרים הינם גבוהה דיוק ברמת בספר המוצגים הרבים והנספחים

המסורה.

ליווה אשר חביב, ג'ק פרופ' בתקדייל, ג'וינטמכון למנהל להודות ברצוננו לבסוף,
הבלתי השקעתו הספר. של השונים החלקים וכתיבת הנתונים ניתוח את מקרוב
ואופן הממצאים משמעות על ובחשיבה הערות במתן טיוטות, בקריאת נלאית

זה. בספר הכלולים הנושאים בכל ביטוי לידי באה הצגתם

והארגונים המקצוע אנשי כל עם הפורה הפעולה שיתוף להמשך תקווה אנו
לקידום מדיניות הכוונת לשם בנתונים לשימוש דרכים במציאת לעיל המוזכרים

בישראל. הנוער בני של והפיזית הנפשית רווחתם

רהב גיורא קני, דפנה הראל, יוסי

הישראלי החוקר שהיה ז"ל חלפון סימןטוב פרופ' של לזכרו בהוקרה מוקדש הספר
ב1985. בירושלים ישראלית באוכלוסייה HBSC סקר שביצע הראשון
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218 תוצאות

218 וגופניים נפשיים סימפטומים .
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230 תרופות צריכת של מדדים .
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235 ומסקנות סיכום
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296 אובדנות של מדדים .
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303 נפשית ומצוקה אובדנית נטייה .
304 ומסקנות סיכום

ל30 יישומיות השלכות  דיון ו: חלק
ותכניות מדיניות ולייעול לפיתוח המחקר בנתוני שימוש .18

309 ורווחתו הנוער בריאות לקידום
309 מדיניות לניתוח בנתונים שימוש

ההתנסות  המעשה לשפת המחקר תוצאות של יעיל תרגום
311 אחרות במדינות
314 אמינות .
314 למדיניות בתרגום ומגבלות קשיים .
315 בישראל הסקר בתוצאות שימוש
316 מקצועיות עבודה וקבוצות היגוי ועדת
317 המקומית ברמה פעולה לשיתוף דוגמה .
318 הבא לסקר הכנות

319 ביבליוגרפיה

341 נספחים
בכיתות נוער בני בקרב בריאות התנהגויות שאלון :1 נספח

343 י'י"א

הסקר נתוני של ברסמך ורווח ממוצעים :2 נספח
365 וגיל מין קבוצות לפי



לוחות רשימת
10 וכיתות בתיספר סוגי לפי הישראלי המדגם התפלגות :1 לוח

11 וכיתה מין לפי הישראלי המדגם התפלגות ■. 2 לוח

11 סובייקטיבי כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי המדגם התפלגות :3 לוח

אביהם עם לשוחח מאוד להם קל או להם שקל התלמידים אחוז ל 4 לוח
37 וגיל מין מדינה, לפי אותם, מטרידים שמאוד נושאים על

אמם עם לשוחח מאוד להם קל או להם שקל התלמידים אחוז :5 לוח
38 וגיל מין מדינה, לפי אותם, מטרידים שמאוד נושאים על

עם לשוחח מאוד להם קל או להם שקל התלמידים אחוז :6 לוח
מדינה, לפי אותם, מטרידים שמאוד נושאים על הבוגרים אחאיהם

39 וגיל מין

ומצב עלייה סטטוס לפי המשפחה, מבני תמיכה של מדדים :7 לוח
40 1994 משוקללים, אומדנים ל סובייקטיבי כלכלי

להם יש כאשר להם לעזור מוכנים שהוריהם התלמידים אחוז :8 לוח
42 וגיל מין מדינה, לפי בביתהספר, בעיות

לדבר כדי לביתהספר לבוא מוכנים שהוריהם התלמידים אחוז :9 לוח
43 וגיל מין מדינה, לפי מוריהם, עם

בלימודים, להצליח אותם מעודדים שהוריהם התלמידים אחוז :10 לוח
44 וגיל מין מדינה, לפי

סטטוס לפי בביתהספר, הורים ומעורבות עזרה של מדדים :11 לוח
45 1994 משוקללים, אומדנים ל סובייקטיבי כלכלי ומצב עלייה

את אוהבים מאוד הם כי המרגישים התלמידים אחוז :12 לוח
52 וגיל מין מדינה, לפי ביתספרם,

את כלל אוהבים אינם הם כי המרגישים התלמידים אחוז ל 13 לוח
53 וגיל מין מדינה, לפי ביתספרם,

כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי ביתהספר, כלפי הרגשה :14 לוח
54 1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי:



כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :15 לוח
56 וגיל מין מדינה, לפי בו, להיות שנחמד מקום הוא ביתספרם

כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :16 לוח
57 וגיל מין מדינה, לפי נקי, ביתספרס

ומצב עלייה סטטוס לפי כמקום, ביתהספר תפיסת מדדי :17 לוח
58 1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי

כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז ל 18 לוח
60 וגיל מין מדינה, לפי למקום, שייכים מרגישים הם בביתספרם

כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :19 לוח
והכללים, החוקים בקביעת משתתפים בביתספרם התלמידים

61 וגיל מין מדינה, לפי

סטטוס לפי בביתהספר, ומעורבות שייכות תחושת מדדי :20 לוח
62 1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה

החוקים כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :21 לוח
64 וגיל מין מדינה, לפי הוגנים, בביתספרם והכללים

בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :22 לוח
רבה ובקפדנות בנוקשות מתייחסים לא שבביתספרם

65 וגיל מין מדינה, לפי לתלמידים, מדי

ומצב עלייה סטטוס לפי בביתהספר, מערכתי אקלים מדדי :23 לוח
66 1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי

המורים כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :24 לוח
68 וגיל מין מדינה, לפי בהגינות, אליהם מתייחסים שלהם

המורים כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :25 לוח
69 וגיל מין מדינה, לפי אדם, כבני בהם מתעניינים שלהם

כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי לתלמידים, המורים יחס :26 לוח
70 1994 משוקללים, אומדנים ל סובייקטיבי

המורים כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :17 לוח
72 וגיל מין מדינה, לפי בשיעורים, דעתם את להביע אותם מעודדים

הם כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :28 לוח
לכד, זקוקים כשהם ממוריהם נוספת עזרה לקבל יכולים

73 וגיל מין מדינה, לפי



כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי לתלמידים, המורים יחס :29 לוח
73 1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי:

מאוד לחוצים או לחוצים המרגישים התלמידים אחוז :30 לוח
75 וגיל מין מדינה, לפי בביתהספר, מהלימודים

מאוד לחוצים או לחוצים המרגישים התלמידים אחוז :31 לוח
כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי בביתהספר, מהלימודים

76 1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי:

שהישגיהם חושב שלהם המחנך כי החושבים התלמידים אחוז :32 לוח
ממוצעים הם בכיתתם), אחרים לתלמידים (בהשוואה בלימודים

76 וגיל מין מדינה, לפי ומטה,

מהם מצפים מוריהם כי בהחלט המסכימים התלמידים אחוז :33 לוח
78 וגיל מין מדינה, לפי בביתהספר, מדי ליותר

מהם מצפים הוריהם כי בהחלט המסכימים התלמידים אחוז :34 לוח
79 וגיל מין מדינה, לפי בביתהספר, מדי ליותר

כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי מהלימודים, ציפיות של מדדים :35 לוח
80 1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי:

אדיבים בכיתתם התלמידים רוב כי המדווחים התלמידים אחוז :36 לוח
82 וגיל מין מדינה, לפי תמיד, או קרובות לעתים ועוזרים

אותם מקבלים אחרים תלמידים כי המדווחים התלמידים אחוז :37 לוח
83 וגיל מין מדינה, לפי תמיד, או קרובות לעתים שהם כמו

ומצב עלייה סטטוס לפי בביתהספר, חברתי אקלים של תפיסות :38 לוח
84 1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי

חברים עם לבית מחוץ כלל בדרך המבלים התלמידים אחוז :39 לוח
91 וגיל מין מדינה, לפי בשבוע, יותר או ערבים חמישה

חברים עם לבית מחוץ מבלים אינם כלל שבדרך התלמידים אחוז :40 לוח
92 וגיל מין מדינה, לפי בשבוע, אחד ערב לא אף

ומצב עלייה סטטוס לפי הערב, בשעות חברים עם בילוי דפוסי :41 לוח
93 1994 משוקללים, אומדנים .. סובייקטיבי כלכלי

לפי נוער, במועדון או נוער בתנועת החברים התלמידים אחוז :42 לוח
משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס

95 1994



מאוד להם קל או להם קל כי המדווחים התלמידים אחוז :43 לוח
אותם, מטרידים שמאוד נושאים על מינם בני חברים עם לשוחח

97 וגיל מין מדינה, לפי

מאוד להם קל או להם קל כי המדווחים התלמידים אחוז :44 לוח
מטרידים שמאוד נושאים על מינם בני שאינם חברים עם לשוחח

98 וגיל מין מדינה, לפי אותם,

בני חברים עם לשוחח יכולים שהם המרגישים התלמידים אחוז :45 לוח
לפי אותם, מטרידים שמאוד נושאים על מינם בני ושאינם מינם
משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס

99 1994

מדי לפחות לבד שנשארים התלמידים אחוז חברתית: דחייה :46 לוח
בדברים אותם משתפים שלא הרגישו קרובות שלעתים או פעם
חדשים, חברים עם להתחבר מאוד להם שקשה או שעושים

101 וגיל מין מדינה, לפי

לעתים או קרובות לעתים בודדים המרגישים התלמידים אחוז :47 לוח
102 וגיל מין מדינה, לפי מאוד, קרובות

כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי ובדידות, חברתית דחייה תפיסות :48 לוח
103 1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי:

לעשות השני את האחד p^ נוהגים שחבריהם התלמידים אחוז :49 לוח
לעתים או לפעמים אסורים, או מסוכנים להיות שעלולים דברים
אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי קרובות,

104 1994 משוקללים,

אחת פעם לפחות ירקות ו/או פירות שאכלו התלמידים אחוז :50 לוח
118 וגיל מין מדינה, לפי ביום,

אחרים תוססים משקאות או קולה ששתו התלמידים אחוז = 51 לוח
ביום, אחת פעם לפחות ממתקים, אכלו ו/או סוכר המכילים

119 וגיל מין מדינה, לפי

לפחות שונים, משקאות או מזון מוצרי שצרכו התלמידים אחוז :52 לוח
סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי ביום, אחת פעם

120 1994 משוקללים, אומדנים

להפחית כדי דיאטה עושים הם כי שדיווחו התלמידים אחוז :53 לוח
122 וגיל מין מדינה, לפי במשקל,



להפחית כדי דיאטה עושים הם כי שדיווחו התלמידים אחוז :54 לוח
אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי במשקל,

123 1994 משוקללים,

עוסקים הם כי שדיווחו התלמידים אחוז גופנית: פעילות חוסר :55 לוח
לשעות מחוץ התעמלות) או (ספורט גופנית בפעילות כלל בדרך

126 וגיל מין מדינה, לפי פחות, או בחודש אחת פעם הלימודים,

עוסקים הס כי שדיווחו התלמידים אחוז גבוהה: גופנית פעילות :56 לוח
לשעות מחוץ התעמלות) או (ספורט גופנית בפעילות כלל בדרך
וחצי שעתיים ולפחות בשבוע פעמים ארבע לפחות הלימודים,

127 וגיל מין מדינה, לפי בשבוע,

בפעילות כלל בדרך עוסקים הם כי שדיווחו התלמידים אחוז :57 לוח
לשעות מחוץ שונות בתדירויות התעמלות) או (ספורט גופנית

סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי הלימודים,
128 1994 משוקללים, אומדנים

מארבע יותר בטלוויזיה כלל בדרך שצופים התלמידים אחוז :58 לוח
131 וגיל מין מדינה, לפי ליום, שעות

או שעות ארבע בוידיאו כלל בדרך שצופים התלמידים אחוז :59 לוח
132 וגיל מין מדינה, לפי בשבוע, יותר

ארבע מחשב במשחקי כלל בדרך שמשחקים התלמידים אחוז :60 לוח
133 וגיל מין מדינה, לפי בשבוע, יותר או שעות

שונות, פנאי בפעילויות כלל בדרך שעוסקים התלמידים אחוז :61 לוח
משוקללים, אומדנים ל סובייקטיבי כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי

134 1994

פעם לפחות טבק, מוצרי או סיגריות שמעשנים התלמידים אחוז . 62 לוח
141 וגיל מין מדינה, לפי בשבוע,

פעם לפחות טבק, מוצרי או סיגריות שמעשנים התלמידים אחוז :63 לוח
142 וגיל מין מדינה, לפי ביום,

עלייה סטטוס לפי שונות, בתכיפויות המעשנים התלמידים אחוז :64 לוח
143 1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב

התנסות וגיל כיתה לפי שלמה, סיגריה שעישנו הבנים אחוז :65 לוח
144 1994 משוקללים, אומדנים ראשונה:



התנסות וגיל כיתה לפי שלמה סיגריה שעישנו הבנות אחוז ל 66 לוח
145 1994 משוקללים, אומדנים ראשונה:

של שלמה סיגריה בעישון הראשונה ההתנסות גיל ממוצע :67 לוח
כלכלי ומצב עלייה סטטוס כיתה, לפי איפעם, שעישנו תלמידים

145 1994 משוקללים, אומדנים = סובייקטיבי

בחודש (שותים האחרונים הימים בשלושים שתייה ימי מספר :68 לוח
לפחות של שתייה על שדיווחו התלמידים מתוך בלבד), האחרון

150 אחת אלכוהולי משקה מנת

אחת פעם לפחות אלכוהולי משקה השותים התלמידים אחוז :69 לוח
153 וגיל מין מדינה, לפי בחודש,

אחת פעם לפחות אלכוהולי משקה השותים התלמידים אחוז :70 לוח
154 וגיל מין מדינה, לפי בשבוע,

מדינה, לפי יום, כל אלכוהולי משקה השותים התלמידים אחוז :71 לוח
155 וגיל מין

סטטוס לפי אלכוהולים, משקאות השותים התלמידים אחוז :71 לוח
157 1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה

תוך יותר או אלכוהולי משקה מנות חמש ששתו התלמידים אחוז ל 73 לוח
השתייה ימי ומספר האחרונים הימים בשלושים שעות מספר

אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי הממוצע,
160 1994 משוקללים,

163 וגיל מין מדינה, לפי איפעם, שהשתכרו התלמידים אחוז :74 לוח

סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי השתכרות דפוסי :75 לוח
164 1994 משוקללים, אומדנים

לגימות, ממספר יותר אלכוהולי משקה מנת ששתו הבנים אחוז :76 לוח
164 1994 משוקללים, אומדנים ראשונה: התנסות וגיל כיתה לפי

לגימות, ממספר יותר אלכוהולי משקה מנת ששתו הבנות אחוז ■. דד לוח
165 1994, משוקללים אומדנים ראשונה: התנסות וגיל כיתה לפי

אלכוהולי, משקה מנת בשתיית ראשונה התנסות גיל ממוצע :78 לוח
אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי

166 1994 משוקללים,



אחת פעם לפחות שהשתמשו וי"א י' בכיתות התלמידים אחוז .. 79 לוח
לפי שלהלן, הסמים מסוגי אחד בכל האחרונים החודשים ב12

173 1994 משוקללים, אומדנים מין:

סקר של הממצאים לבין הנוכחי הסקר ממצאי בין השוואה :80 לוח
174 סם סוג לפי בסמים, למלחמה הרשות

אחת פעם לפחות שהשתמשו וי"א י' בכיתות התלמידים אחוז :81 לוח
הסמים מסוגי יותר או באחד האחרונים החודשים ב12
משוקללים, אומדנים מין: לפי להלן, הסמים שבקבוצות

174 1994

הרשות סקר ממצאי לבין הנוכחי הסקר ממצאי בין השוואה :82 לוח
175 סמים קבוצות לפי בסמים, למלחמה

אחת פעם לפחות שהשתמשו וי"א י' בכיתות התלמידים אחוז :83 לוח
בקבוצות הסמים מסוגי יותר או באחד האחרונים החודשים ב12

סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי שלהלן, הסמים
175 1994 משוקללים, אומדנים

מין, יחסי איפעם שקיימו וי"א י' בכיתות התלמידים אחוז :84 לוח
עלייה סטטוס לפי יותר, או אנשים שני עם מין יחסי ושקיימו

185 1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב

השתמשו שלא בסמים, או באלכוהול שהשתמשו התלמידים אחוז :85 לוח
השתמשו לא שותפם או ושהם יחסית, בטוחים מניעה באמצעי
התלמידים מבין מין, יחסי שקיימו האחרונה בפעם בקונדום
ומצב עלייה סטטוס לפי מין, יחסי שקיימו וי"א י' בכיתות

189 1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי

ואחוז בהריון שהיו וי"א י' בכיתות התלמידות אחוז :86 לוח
או אחת פעם להריון מישהי שהכניסו כיתות באותן התלמידים
אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי יותר,

191 1994 משוקללים,

מדינה, לפי מאוד, מאושרים המרגישים התלמידים אחוז :87 לוח
200 וגיל מין

סטטוס לפי מאוד, מאושרים המרגישים התלמידים אחוז :88 לוח
200 1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה

 אונים חסרי המרגישים התלמידים אחוז אונים: חוסר :89 לוח
203 וגיל מין מדינה, לפי תמיד, או קרובות, לעתים לפעמים,



בטוחים המרגישים התלמידים אחוז עצמי: ביטחון חוסר :90 לוח
מדינה, לפי פעם, אף או רחוקות לעתים לפעמים, רק בעצמם

204 וגיל מין

ביטחון חוסר או אונים חוסר המרגישים התלמידים אחוז :91 לוח
אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי עצמי,

205 1994 משוקללים,

מדינה, לפי מדי, רזה שגופם החושבים התלמידים אחוז :92 לוח
207 וגיל מין

מדינה, לפי מדי, שמן שגופם החושבים התלמידים אחוז ל 93 לוח
208 וגיל מין

מדי, שמן או מדי רזה שגופם החושבים התלמידים אחוז :94 לוח
אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי

209 1994 משוקללים,

במשקל להפחית כדי דיאטה עושים שאינם התלמידים אחוז = 95 לוח
מדינה, לפי במשקלם, להפחית שעליהם חושבים שהם למרות

212 וגיל מין

בכלל או טוב כלכך נראים לא שהם החושבים התלמידים אחוז :96 לוח
213 וגיל מין מדינה, לפי טוב, נראים לא

שלילית גופנית עצמית תפיסה על המדווחים התלמידים אחוז :97 לוח
צריך מדי, שמן מדי, רזה הבאים: מהמדדים יותר או באחד

214 וגיל מין מדינה, לפי טוב, לא נראה דיאטה,

ומצב עלייה סטטוס לפי גופנית, עצמית ותפיסה דיאטה מדדי :98 לוח
215 1994 משוקללים, אומדנים ■. סובייקטיבי כלכלי

כועסים הרגישו האחרונים החודשים שבששת התלמידים אחוז :99 לוח
220 וגיל מין מדינה, לפי יום, כל כמעט מצוברחים ו/או עצבניים ו/או

כאב הרגישו האחרונים החודשים שבששת התלמידים אחוז :100 לוח
מפעם יותר סחרחורת ו/או גב כאב ו/או בטן כאב ו/או ראש

221 וגיל מין מדינה, לפי בשבוע,

וגופניים נפשיים סימפטומים על שמדווחים התלמידים אחוז :101 לוח
ולפי זמן תדירות לפי האחרונים, החודשים בששת ספציפיים
משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס

222 1994



וגופניים נפשיים סימפטומים על שמדווחים התלמידים אחוז :102 לוח
ולפי זמן תדירות לפי האחרונים, החודשים בששת חוו שאותם
משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס

224 1994

הרגישו האחרונים החודשים שבששת התלמידים אחוז :103 לוח
227 וגיל מין מדינה, לפי בשבוע, מפעם יותר להירדם קשיים

הולכים הם כאשר עייפות המרגישים התלמידים אחוז :104 לוח
מדינה, לפי בשבוע, יותר או פעמים ארבע בבוקר, לביתהספר

228 וגיל מין

כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי בבוקר, ועייפות להירדם קשיים :105 לוח
228 1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי:

יותר או תרופה האחרון בחודש שלקחו התלמידים אחוז :106 לוח
בנדודי ו/או בטן בכאב ו/או ראש בכאב ו/או בהצטננות לטיפול

232 וגיל מין מדינה, לפי בעצבנות, ו/או שינה

יותר או תרופות שתי האחרון בחודש שלקחו התלמידים אחוז :107 לוח
בנדודי ו/או בטן בכאב ו/או ראש בכאב ו/או בהצטננות לטיפול

233 וגיל מין מדינה, לפי בעצבנות, ו/או שינה

בהצטננות ו/או בשיעול לטיפול תרופה שלקחו התלמידים אחוז :108 לוח
בעצבנות, ו/או שינה בנדודי ו/או בטן בכאב ו/או ראש בכאב ו/או
משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי

234 1994

החודשים 12 במהלך אחת, פעם לפחות שנפצעו התלמידים אחוז :109 לוח
246 וגיל מין מדינה, לפי האחרונים,

אחוז ומתוכם אחת, פעם לפחות שנפצעו התלמידים אחוז :110 לוח
החודשים 12 במהלך יותר או פעמיים שנפצעו התלמידים

247 מדינה לפי האחרונים,

האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :111 לוח
או אחד יום של להיעדרות גרמה ביותר החמורה ושפציעתם

ניתוח תפרים, גיבוס, כמו רפואי לטיפול או מביתהספר, יותר
249 וגיל מין מדינה, לפי אשפוז, או

האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :112 לוח
גיבוס, כמו רפואי לטיפול גרמה ביותר החמורה ושפציעתם

250 וגיל מין מדינה, לפי אשפוז, או ניתוח תפרים,



האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :113 לוח
יותר או אחד יום של להיעדרות גרמה ביותר החמורה ושפציעתם

251 וגיל מין מדינה, לפי מביתהספר,

האחרונים, החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :114 לוח
אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי

252 1994 משוקללים,

ו' כיתות תלמידי של ביותר החמורה הפציעה אירועי התפלגות :115 לוח
אומדנים הפציעה: וסיבת התרחשות מקום לפי י"א עד

253 1994 משוקללים,

לפי המדינות, לכל ביותר החמורה הפציעה אירועי התפלגות :116 לוח
254 1994 משוקללים, אומדנים הפציעה: וסיבת התרחשות מקום

האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :117 לוח
מדינה, לפי בביתהספר, התרחשה ביותר החמורה ושפציעתם

256 וגיל מין

האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :118 לוח
מדינה, לפי בבית, התרחשה ביותר החמורה ושפציעתם

257 וגיל מין

האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :119 לוח
בבית, או בביתהספר התרחשה ביותר החמורה ושפציעתם

אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי
258 1994 משוקללים,

האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז ל 120 לוח
פעילות במהלך התרחשה ביותר החמורה ושפציעתם

260 וגיל מין מדינה, לפי ספורטיבית,

האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :121 לוח
פעילות במהלך התרחשה ביותר החמורה ושפציעתם

סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי ספורטיבית,
260 1994 משוקללים, אומדנים

משמעותי, רפואי טיפול שדרשו ביותר החמורות הפציעות אחוז :122 לוח
לילה למשך בביתחולים אשפוז או ניתוח תפרים, גבס, כגון
ומקום/סוג מדינה לפי שנפצעו, התלמידים מבין לפחות, אחד

262 הפציעה

למעשי קורבנות היו אחת פעם שלפחות התלמידים אחוז :123 לוח
276 וגיל מין מדינה, לפי בביתהספר, הצקה או הטרדה בריונות,



למעשי קורבנות היו יותר או פעמים ששלוש התלמידים אחוז :124 לוח
277 וגיל מין מדינה, לפי בביתהספר, הצקה או הטרדה בריונות,

בריונות, במעשי אחת פעם לפחות שהשתתפו התלמידים אחוז ל 125 לוח
מדינה, לפי בביתהספר אחר תלמיד כלפי הצקה או הטרדה

279 וגיל מין

במעשי יותר או פעמים שלוש שהשתתפו התלמידים אחוז :126 לוח
לפי בביתהספר, אחר תלמיד כלפי הצקה או הטרדה בריונות,

280 וגיל מין מדינה,

ובקטטות בריונות במעשי מעורבים שהיו התלמידים אחוז :127 לוח
סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי הלימודים, בשנת

282 1994 משוקללים, אומדנים

בשנת פיזיות לתקיפות קורבנות שהיו התלמידים אחוז :128 לוח
סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי הלימודים,

288 1994 משוקללים, אומדנים

תלמידים כלפי פיזיות תקיפות של הממוצע הפעמים מספר :129 לוח
בשנת אחת פעם לפחות להם קרה זה שאירוע שדיווחו
סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי הלימודים,

289 1994 משוקללים, אומדנים

מישהו ראו או עצמית הגנה לשם נשק שנשאו התלמידים אחוז :130 לוח
לפחות אקדח, או (מקל) אלה סכין, כגון נשק, נושא כיתתם מבני

כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי האחרון, בחודש אחת פעם
292 1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי:

אובדניות, נטיות על שדיווחו וי"א י' בכיתות התלמידים אחוז :131 לוח
אומדנים מין: לפי האחרונים, החודשים ב12 אחת פעם לפחות

298 1994 משוקללים,

אובדנית, חשיבה על שדיווחו וי"א י' בכיתות התלמידים אחוז :132 לוח
עלייה סטטוס לפי האחרונים, החודשים ב12 אחת פעם לפחות

302 1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב

אובדנית, התנהגות על שדיווחו וי"א י' בכיתות התלמידים אחוז :133 לוח
עלייה סטטוס לפי האחרונים, החודשים ב12 אחת פעם לפחות

302 1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב

אומדנים נפשית: רווחה למדדי אובדניות נטיות בין קשר :134 לוח
303 1994 משוקללים,



תרשימים רשימת

עם לשוחח מאוד להם קל או להם שקל התלמידים אחוז :1 תרשים
וכיתה: מין לפי אותם, מטרידים שמאוד נושאים על אביהם

35 1994 משוקללים, אומדנים

עם לשוחח מאוד להם קל או להם שקל התלמידים אחוז :2 תרשים
. וכיתה מין לפי אותם, מטרידים שמאוד נושאים על אמם

35 1994 משוקללים, אומדנים

עם לשוחח מאוד להם קל או להם שקל התלמידים אחוז :3 תרשים
אותם, מטרידים שמאוד נושאים על הבוגרים אחאיהם

36 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

יש כאשר להם לעזור מוכנים שהוריהם התלמידים אחוז :4 תרשים
משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי בביתהספר, בעיות להם

41 1994

כדי לביתהספר לבוא מוכנים שהוריהם התלמידים אחוז :5 תרשים
משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי מוריהם, עם לשוחח

41 1994

להצליח אותם מעודדים שהוריהם התלמידים אחוז .6 תרשים
משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי בלימודים,

42 1994

את אוהבים מאוד הם כי המרגישים התלמידים אחוז :7 תרשים
50 1994 משוקללים, אומדנים ■. וכיתה מין לפי ביתספרם,

את אוהבים לא בכלל הם כי המרגישים התלמידים אחוז .8 תרשים
51 משוקללים,1994 אומדנים וכיתה: מין לפי ביתספרם,

כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :9 תרשים
■. וכיתה מין לפי בו, להיות שנחמד מקום הוא ביתספרם

55 1994 משוקללים, אומדנים

כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :10 תרשים
55 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי נקי, ביתספרם

כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :11 תרשים
וכיתה: מין לפי למקום, שייכים מרגישים הם בביתספרם

59 1994 משוקללים, אומדנים



כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :12 תרשים
והכללים, החוקים בקביעת משתתפים בביתספרם התלמידים

59 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :13 תרשים
וכיתה: מין לפי הוגנים, בביתספרם והכללים החוקים

63 1994 משוקללים, אומדנים

מסכימים שאינם או מסכימים שאינם התלמידים אחוז :14 תרשים
מדי רבה ובקפדנות בנוקשות מתייחסים בביתספרם כי בהחלט

63 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי לתלמידים,

כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :15 תרשים
וכיתה: מין לפי בהגינות, אליהם מתייחסים שלהם המורים

67 1994 משוקללים, אומדנים

כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :16 ,תרשים
וכיתה: מין לפי אדם, כבני בהם מתעניינים שלהם המורים

67 1994 משוקללים, אומדנים

כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :17 תרשים
בשיעורים, דעתם את להביע אותם מעודדים שלהם המורים

70 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז .. 18 תרשים
לכך, זקוקים כשהם ממוריהם נוספת עזרה לקבל יכולים הם

71 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

מאוד לחוצים או לחוצים המרגישים התלמידים אחוז :19 תרשים
משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי בביתהספר, מהלימודים

74 1994

מצפים מוריהם כי בהחלט המסכימים התלמידים אחוז :20 תרשים
משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי בביתהספר, מדי ליותר מהם

77 1994

מהם מצפים הוריהם כי בהחלט המסכימים התלמידים אחוז :21 תרשים
משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי בביתהספר, מדי ליותר

78 1994



בכיתתם התלמידים רוב כי המדווחים התלמידים אחוז :22 תרשים
וכיתה: מין לפי תמיד, או קרובות לעתים ועוזרים אדיבים

81 1994 משוקללים, אומדנים

מקבלים אחרים תלמידים כי המדווחים התלמידים אחוז :23 תרשים
וכיתה: מין לפי תמיד, או קרובות לעתים שהם כמו אותם

81 1994 משוקללים, אומדנים

חברים עם לבית מחוץ כלל בדרך המבלים התלמידים אחוז :24 תרשים
אומדנים וכיתה: מין לפי בשבוע, יותר או ערבים חמישה

90 1994 משוקללים,

עם לבית מחוץ מבלים אינם כלל שבדרך התלמידים אחוז :25 תרשים
אומדנים וכיתה: מין לפי בשבוע, אחד ערב לא אף חברים

90 1994 משוקללים,

נוער, במועדון או נוער בתנועת החברים התלמידים אחוז :26 תרשים
94 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

לשוחח מאוד להם קל או קל כי המדווחים התלמידים אחוז .17 תרשים
מין לפי אותם, מטרידים שמאוד נושאים על מינם בני חברים עם

96 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה:

לשוחח מאוד להם קל או קל כי המדווחים התלמידים אחוז : 28 תרשים
אותם, מטרידים שמאוד נושאים על מינם בני שאינם חברים עם

96 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

שהרגישו או פעם מדי לפחות לבד שנשארים התלמידים אחוז :29 תרשים
שקשה או שעושים בדברים אותם משתפים שלא קרובות לעתים

וכיתה: מין לפי חדשים, חברים עם להתחבר מאוד להם
99 1994 משוקללים, אומדנים

לעתים או קרובות לעתים בודדים המרגישים התלמידים אחוז :30 תרשים
100 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי מאוד, קרובות

השני את האחד לררבך נוהגים שחבריהם התלמידים אחוז :31 תרשים
לפעמים אסורים, או מסוכנים להיות שעלולים דברים לעשות

104 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי קרובות, לעתים או

אחת פעם לפחות ירקות, ו/או פירות שאכלו התלמידים אחוז :32 תרשים
114 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי ביום,



דלשומן, חלב ו/או רגיל חלב ששתו התלמידים אחוז :33 תרשים
משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי ביום, אחת פעם לפחות

114 1994

אחת פעם לפחות חי, או שחור לחם שאכלו התלמידים אחוז :34 תרשים
116 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי ביום,

אדמה תפוחי ו/או צ'יפס חטיף שאכלו התלמידים אחוז :35 תרשים
וכיתה: מין לפי ביום, אחת פעם לפחות (צ'יפס), מטוגנים

116 1994 משוקללים, אומדנים

פעם לפחות נקניקיה, או המבורגר שאכלו התלמידים אחוז :36 תרשים
117 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי ביום, אחת

אחרים תוססים משקאות או קולה ששתו התלמידים אחוז :37 תרשים
ביום, אחת פעם לפחות ממתקים, אכלו ו/או סוכר המכילים

117 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

להפחית כדי דיאטה עושים הס כי שדיווחו התלמידים אחוז :38 תרשים
121 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי במשקל,

הם כי שדיווחו התלמידים אחוז גופנית: פעילות חוסר :39 תרשים
התעמלות) או (ספורט גופנית בפעילות כלל בדרך עוסקים

מין לפי פחות, או בחודש אחת פעם הלימודים, לשעות מחוץ
124 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה:

הם כי שדיווחו התלמידים אחוז גבוהה: גופנית פעילות :40 תרשים
מחוץ התעמלות) או (ספורט גופנית בפעילות כלל בדרך עוסקים
שעתיים ולפחות בשבוע פעמים ארבע לפחות הלימודים, לשעות

125 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי בשבוע, וחצי

מארבע יותר בטלוויזיה כלל בדרך שצופים התלמידים אחוז :41 תרשים
129 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי ביום, שעות

או שעות ארבע בוידיאו כלל בדרך שצופים התלמידים אחוז :42 תרשים
129 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי בשבוע, יותר

מחשב במשחקי כלל בדרך שמשחקים התלמידים אחוז :43 תרשים
אומדנים . וכיתה מין לפי בשבוע, יותר או שעות ארבע

130 1994 משוקללים,



טבק מוצרי או סיגריות איפעם שעישנו התלמידים אחוז :44 תרשים
וכיתה: מין לפי מקטרת), או סיגר אחת, סיגריה (לפחות אחרים

138 1994 משוקללים, אומדנים

לפחות טבק מוצרי או סיגריות שמעשנים התלמידים אחוז :45 תרשים
138 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי בשבוע, אחת פעם

לפחות טבק מוצרי או סיגריות שמעשנים התלמידים אחוז :46 תרשים
139 1994 משוקללים, אומדנים ל וכיתה מין לפי ביום, אחת פעם

מבין תלמידים שמעשנים הממוצע הסיגריות מספר :47 תרשים
טבק מוצרי או סיגריות מעשנים הם כי שדיווחו התלמידים

משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי בשבוע, אחת פעם לפחות
140 1994

פעם לפחות אלכוהולי משקה השותים התלמידים אחוז :48 תרשים
149 1994 משוקללים, אומדנים = וכיתה מין לפי בחודש, אחת

האחרונים הימים בשלושים השתייה ימי של ממוצע מספר :49 תרשים
אחת אלכוהולי משקה מנת ששתו שדיווחו התלמידים (מתוך

149 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי לפחות),

אחת פעם לפחות אלכוהולי משקה השותים התלמידים אחוז :50 תרשים
152 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי בשבוע,

מין לפי יום, כל אלכוהולי משקה השותים התלמידים אחוז :51 תרשים
152 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה:

יותר או אלכוהולי משקה מנות חמש ששתו התלמידים אחוז :52 תרשים
האחרונים, הימים בשלושים אחת פעם לפחות שעות, מספר תוך

159 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

של האחרונים הימים בשלושים השתייה ימי מספר :53 תרשים
או אלכוהולי משקה מנות חמש שתו כי שדיווחו התלמידים

משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי שעות, מספר תוך יותר
159 1994

וכיתה: מין לפי איפעם, שהשתכרו התלמידים אחוז .. 54 תרשים
160 1994 משוקללים, אומדנים

התלמידים מבין איפעם, שהשתכרו התלמידים אחוז :55 תרשים
וכיתה: מין לפי האחרון, בחודש אחת פעם לפחות שתו כי שדיווחו

161 1994 משוקללים, אומדנים



התלמידים מבין השתכרו שתלמידים הממוצע הפעמים מספר :56 תרשים
משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי איפעם, השתכרו כי שדיווחו

162 1994

איפעם, מין יחסי שקיימו י'י"א בכיתות התלמידים אחוז :57 תרשים
182 1995 ארה"ב ,1994 ישראל ומין: מדינה לפי

שני עם מין יחסי שקיימו וי"א י' בכיתות התלמידים אחוז :58 תרשים
182 1994 משוקללים, אומדנים מין: לפי יותר, או אנשים

שני עם מין יחסי שקיימו וי"א י' בכיתות הבנים אחוז :59 תרשים
184 1995 ארה"ב ,1994 ישראל מדינה: לפי יותר, או אנשים

שני עם מין יחסי שקיימו וי"א י' בכיתות הבנות אחוז :60 תרשים
184 1995 ארה"ב ,1994 ישראל מדינה: לפי יותר, או אנשים

בפעם שקיימו המין שיחסי וי"א י' בכיתות התלמידים אחוז :61 תרשים
מין, יחסי שקיימו התלמידים מתוך בטוחים, לא היו האחרונה

186 1994 משוקללים, אומדנים מין לפי

בפעם שקיימו המין שיחסי וי"א י' בכיתות הבנים אחוז :62 תרשים
מין, יחסי שקיימו הבנים מתוך בטוחים, לא היו האחרונה

187 1995 ארה"ב ,1994 ישראל מדינה: לפי

בפעם שקיימו המין שיחסי וי"א י' בכיתות הבנות אחוז :63 תרשים
מין, יחסי שקיימו הבנות מתוך בטוחים, לא היו האחרונה

188 1995 ארה"ב ,1994 ישראל מדינה: לפי

שהכניסו התלמידים ואחוז בהריון שהיו התלמידות אחוז . 64 תרשים
בכיתות התלמידים מתוך יותר, או אחת פעם להריון מישהי

ארה"ב ,1994 ישראל ומין: מדינה לפי מין, יחסי שקיימו וי"א י'
190 1995

מין יחסי שקיימו וי"א י' בכיתות תלמידים של מצטבר אחוז :65 תרשים
192 1994 ראשונהל התנסות וגיל מין לפי מלאים,

וכיתה: מין לפי מאוד, מאושרים המרגישים התלמידים אחוז :66 תרשים
199 1994 משוקללים, אומדנים

 אונים חסרי המרגישים התלמידים אחוז אונים: חוסר :67 תרשים
אומדנים וכיתה: מין לפי תמיד, או קרובות לעתים לפעמים,

202 1994 משוקללים,



בטוחים המרגישים התלמידים אחוז עצמי: ביטחון חוסר :68 תרשים
וכיתה: מין לפי פעם, אף או רחוקות לעתים לפעמים, רק בעצמם

202 1994 משוקללים, אומדנים

.. וכיתה מין לפי מדי, רזה שגופם החושבים התלמידים אחוז :69 תרשים
206 1994 משוקללים, אומדנים

וכיתה: מין לפי מדי, שמן שגופם החושבים התלמידים אחוז :70 תרשים
206 1994 משוקללים, אומדנים

במשקל, להפחית כדי דיאטה עושים שאינם התלמידים אחוז :71 תרשים
וכיתה: מין לפי במשקלם, להפחית שעליהם חושבים שהם למרות

210 1994 משוקללים, אומדנים

או טוב כלכך נראים לא שהם החושבים התלמידים אחוז .. 71 תרשים
משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי טוב, נראים לא בכלל שהם

210 1994

שלילית גופנית עצמית תפיסה על המדווחים התלמידים אחוז :73 תרשים
צריך מדי, שמן מדי, רזה הבאים: מהמדדים יותר או באחד
משוקללים אומדנים וכיתה: מין לפי טוב, לא נראה דיאטה,

211 1"*
הרגישו האחרונים החודשים שבששת התלמידים אחוז :74 תרשים

מין לפי יום, כל כמעט מצוברחים ו/או עצבניים ו/או כועסים
218 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה:

כאב הרגישו האחרונים החודשים שבששת התלמידים אחוז :75 תרשים
בשבוע, מפעם יותר סחרחורת ו/או גב כאב ו/או בטן כאב ו/או ראש

219 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

וגופניים נפשיים סימפטומים על שמדווחים התלמידים אחוז :76 תרשים
וכיתה: מין לפי יום, כל כמעט האחרונים החודשים בששת

223 1994 משוקללים, אומדנים

וגופניים נפשיים סימפטומים על שמדווחים התלמידים אחוז ■. 77 תרשים
וכיתה: מין לפי בשבוע, מפעם יותר האחרונים החודשים בששת

223 1994 משוקללים, אומדנים

קשיים הרגישו האחרונים החודשים שבששת התלמידים אחוז :78 תרשים
משוקללים אומדנים וכיתה: מין לפי בשבוע, מפעם יותר להירדם

225 .' 1994



הולכים הם כאשר עייפים המרגישים התלמידים אחוז :79 תרשים
וכיתה: מין לפי בשבוע, יותר או פעמים ארבע בבוקר, לביתהספר

225 1994 משוקללים, אומדנים

יותר או אחת תרופה האחרון בחודש שלקחו התלמידים אחוז :80 תרשים
בטן בכאב ו/או ראש בכאב ו/או בהצטננות ו/או בשיעול לטיפול

אומדנים וכיתה: מין לפי בעצבנות, ו/או שינה בנדודי ו/או
231 1994 משוקללים,

יותר או תרופות שתי בחודש שלקחו התלמידים אחוז .81 תרשים
בטן בכאב ו/או ראש בכאב ו/או בהצטננות ו/או בשיעול לטיפול

אומדנים וכיתה: מין לפי בעצבנות, ו/או שינה בנדודי ו/או
231 1994 משוקללים,

12 במהלך אחת פעם לפחות שנפצעו התלמידים אחוז :82 תרשים
משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי האחרונים, החודשים

245 1994

האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :83 תרשים
יותר או אחד יום של להיעדרות גרמה ביותר החמורה ושפציעתם

או ניתוח תפרים, גיבוס, כמו רפואי לטיפול או מביתהספר,
249 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי אשפוז,

האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :84 תרשים
וכיתה: מין לפי בביתהספר, התרחשה ביותר החמורה ושפציעתם

256 1994 משוקללים, אומדנים

האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :85 תרשים
וכיתה: מין לפי בבית, התרחשה ביותר החמורה ושפציעתס

257 1994 משוקללים, אומדנים

האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :86 תרשים
ספורטיבית, פעילות במהלך התרחשה ביותר החמורה ושפציעתם

259 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

התלמידים מבין קסדה, חבשו לא פעם שאף התלמידים אחוז :87 תרשים
וכיתה: מין לפי האחרונים, החודשים 12 במהלך אופניים על שרכבו

264 1994 משוקללים, אומדנים

כאשר בטיחות חגורת חוגרים תמיד שלא התלמידים אחוז :88 תרשים
265 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי ברכב, נוסעים הם



נסעו האחרונים הימים שלושים שבמהלך התלמידים אחוז :89 תרשים
משקה ששתה אדם בידי נהוג שהיה ברכב אחת פעם לפחות

265 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי אלכוהולי,

מעשה עשו האחרונים החודשים שב12 התלמידים אחוז :90 תרשים
לחבריהם להוכיח במטרה פעמים הרבה או ספורות pjpvפעמים
וכיתה: מין לפי זה, איך להרגיש במטרה או לכך, מסוגלים הם כי

267 1994 משוקללים, אומדנים

למעשי קורבנות היו אחת פעם שלפחות התלמידים אחוז :91 תרשים
מין לפי הלימודים, בשנת בביתהספר הצקה או הטרדה בריונות,

274 1994 משוקללים, ואומדנים וכיתה:

למעשי קורבנות היו יותר או פעמים ששלוש התלמידים אחוז :92 תרשים
מין לפי הלימודים, בשנת בביתהספר הצקה או הטרדה בריונות,

275 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה:

בריונות, במעשי אחת פעם לפחות שהשתתפו התלמידים אחוז :93 תרשים
הלימודים, בשנת בביתהספר אחר תלמיד כלפי הצקה או הטרדה

278 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

במעשי יותר או פעמים שלוש שהשתתפו התלמידים אחוז :94 תרשים
בשנת בביתהספר אחר תלמיד כלפי הצקה או הטרדה בריונות,

278 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי הלימודים,

בתגרה אחת פעם לפחות מעורבים שהיו התלמידים אחוז :95 תרשים
וכיתה: מין לפי האחרונים, החודשים ב12 ("מכות") פיזית

281 1994 משוקללים, אומדנים

בכוח חפצים או כסף מהם לקח שמישהו התלמידים אחוז :96 תרשים
וכיתה: מין לפי הלימודים, בשנת בכוח שישתמש איום תוך או

283 1994 משוקללים, אומדנים

או כסף מהתלמידים לקח שמישהו הממוצע הפעמים מספר :97 תרשים
שאירוע שדיווחו התלמידים מבין הלימודים, בשנת בכוח חפצים

283 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי להם, קרה זה

או סכין מקל, באמצעות בהם פגע שמישהו התלמידים אחוז :98 תרשים
וכיתה: מין לפי הלימודים, בשנת אחת פעם לפחות אחר, נשק כלי

285 1994 משוקללים, אומדנים



בהם פגע שמישהו דיווחו שתלמידים הממוצע הפעמים מספר :99 תרשים
שדיווחו התלמידים מקרב אחר, נשק כלי או סכין מקל, באמצעות
אומדנים וכיתה: מין לפי הלימודים, בשנת להם קרה זה שאירוע

285 1994 משוקללים,

מעורבים היו האחרונים החודשים שב12 התלמידים אחוז :100 תרשים
רופא, בידי לטיפול ונזקקו נפצעו שבמהלכה ("מכות") פיזית בתגרה

286 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי אחות, או חובש

מעורבים שהיו דיווחו שתלמידים בממוצע הפעמים מספר :101 תרשים
רופא, בידי לטיפול ונזקקו נפצעו שבמהלכה ("מכות") פיזית בתגרה
להם קרה זה שאירוע שדיווחו התלמידים מקרב אחות, או חובש

287 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי הלימודים, בשנת

בשנת אחת פעם לפחות פיזית שהותקפו התלמידים אחוז :102 תרשים
287 1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי הלימודים,

(מקל) אלה סכין, כגון נשק, איתם שנשאו התלמידים אחוז :103 תרשים
האחרון, בחודש אחת פעם לפחות עצמית הגנה לשם אקדח, או

290 1994 משוקללים, אומדנים ■. וכיתה מין לפי

נשק, איתו נושא כיתתם מבני מישהו שראו התלמידים אחוז :104 תרשים
האחרון, בחודש אחת פעם לפחות אקדח, או (מקל) אלה סכין, כגון

290 1994 משוקללים אומדנים וכיתה: מין לפי

בכיתות התלמידים באחוז לישראל ארה"ב בין השוואה :105 תרשים
אקדח או (מקל) אלה סכין, כגון נשק, איתם שנשאו בלבד וי"א י'
מין: לפי האחרון, בחודש אחת פעם לפחות עצמית, הגנה לשם

291 1995 ארה"ב  1994 ישראל משוקללים: אומדנים

נטיות על שדיווחו וי"א י' בכיתות התלמידים אחוז :106 תרשים
ישראל האחרונים: החודשים ב12 אחת פעם לפחות אובדניות,

299 1995 ארה"ב  1994

אובדניות, נטיות על שדיווחו וי"א י' בכיתות הבנים אחוז :107 תרשים
 1994 ישראל האחרונים: החודשים ב12 אחת פעם לפחות

300 1995 ארה"ב

אובדניות, נטיות על שדיווחו וי"א י' בכיתות הבנות אחוז :108 תרשים
 1994 ישראל האחרונים: החודשים ב12 אחת פעם לפחות

300 1995 ארה"ב
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הבריאות, קידום בתחום להתמקדות ביותר החשובות מתתהאוכלוסיות אחת
ראשית, עיקריות: סיבות משתי זאת הנוער. אוכלוסיית היא והבטיחות הרווחה
כגון למניעה, הניתנות בריאות תוצאות של לשורה פגיעה הצעירה האוכלוסייה
,(A1DSHTV (כולל מין מחלות התאבדות, ניסיונות ביןאישית, אלימות פציעות,
הגדול לאובדן הגורמות תוצאות וסמים, לאלכוהול והתמכרויות נעורים הריונות
(Years of Potential Life Lost  ypll) פוטנציאליות חיים שנות של ביותר
חיים הרגלי הצעירים רוכשים לבגרות מילדות המעבר בשלב שנית, באוכלוסייה.
ועישון גופנית פעילות ואכילה, תזונה הרגלי כגון לבריאות, הקשורות והתנהגויות
הנוגע בכל כבוגרים, ישתייכו הם אליה הסיכון קבוצת את המכתיבים סיגריות,
ומחלות דם לב/כלי מחלות כמו מרכזיים, תמותה גורמי של ארוכה לשורה
ההיפגעות המקרים ברוב כי העובדה הוא הללו התופעות לכל המשותף ממאירות.

למניעה. ניתנת סיכון גורמי מאותם

להתערבות במיוחד חשובה יעד לאוכלוסיית הנוער את הופכים נוספים מאפיינים שני
ההתנהגויות על להשפיע יחסית קל הנעורים בתקופת ראשית, הלאומי. במישור
בוגר חיים באורח קבועים לדפוסים הפכו וטרם עיצוב בתהליך עדיין שהן מאחר
החינוך מערכת דרך ומניעה לניטור זמינה האוכלוסייה זו חיים בתקופת שנית, ויציב.
של יותר גדולה השקעה צורכת יותר מבוגר בגיל לאוכלוסייה הגישה וצה"ל.

משאבים.

של מבוטל לא ובמספר הבינלאומי במישור להתארגנות עדים אנו האחרונות בשנים
מניעת בנושא כוללניות ומניעה מחקר תכניות לפתח שנועדה מערביות מדינות
לדוגמה, הצעירים. והבוגרים הנוער אוכלוסיית בקרב בריאות וקידום היפגעות
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תכנית ,Centers ofr Disease Control (CDC)n במסגרת פיתחה, ארה"ב ממשלת
לאומית תכנית לפיתוח במקביל סיכון להתנהגויות ניטור מערכת המשלבת לאומית
בשיתוף ויושמו פותחו אלו תכניות בתיספר. במסגרת לבריאות לחינוך כוללנית
של השונים לתחומים הרלוונטיים והאקדמיים הממשלתיים הגורמים ובתיאום

בארה"ב. הנוער ובריאות חינוך

לטיפול עדיפות למתן והולכת גוברת לנטייה עדים אנו הבינלאומי במישור
המתמקדות רבלאומיות ומניעה מחקר תכניות פיתוח תוך הנוער באוכלוסיית
(WHO) העולמי הבריאות ארגון מונעת. להתערבות הניתנים סיכון גורמי של במכלול
ובאירופה, בכלל, בעולם, נוער בריאות לקידום תכניות בהאצת מרכזי תפקיד משחק

בפרט.

בכל המטפלים לאומיים גופים הקימו רבות מדינות אלו, מהתפתחויות כתוצאה
לבריאות המחלקה (לדוגמה, ולבטיחותו הנוער של לבריאותו הקשורים הנושאים
לתכנון מוקד מהווה הדברים, מטבע זה, כגון גוף ב1990). שהוקמה CDC1 הנוער
הגורמים בין ולתיאום ורווחתו הנוער בריאות בתחום הלאומית המדיניות
תוך הרלוונטיים, הבינלאומיים והגורמים האקדמיים, המרכזים הממשלתיים,

להתמקדות. ויעדים עדיפות סדרי עיצוב

והתנהגויות פציעות של ולמניעה לניטור מקפת לאומית לתכנית מההצעה כחלק
ומחקר ניטור תכנית וליישם לפתח הוצע בישראל, הנוער רווחת ולקידום סיכון
וההיפגעות הסיכון בגורמי תתמקד זו ומחקר ניטור מערכת .1711 לגילים לאומית
של תקופתיים ומעקב בסיס נתוני קבלת ותאפשר הנוער לבריאות ביותר המרכזיים
התנהגויות של ההימצאות שיעורי ביןאישית, ואלימות מפציעות ההיפגעות שיעורי
של בחתך הנוער רווחת על המשפיעים פסיכוחברתיים בגורמים pi שונות, סיכון
לריכוז בסיס להוות יכולה זו ניטור מערכת זמן. ולאורך בישראל האוכלוסייה כלל
להתווית בסיס p? הנוער בריאות בתחום והמניעה ההתערבות פעילויות ולתיאום

בנושא. הלאומית המדיניות

הסקר מסרת
על המשפיעים הגורמים על בסיסיים נתונים קבלת לשם בוצע הישראלי הסקר
ושיעורי המרכזיות הסיכון התנהגויות ועל הישראלי הנוער של ורווחתו בריאותו
התנהגויות על רבלאומי מסקר כחלק זו, אוכלוסייה בקרב מפציעות ההיפגעות
קבלה מאפשרים מהסקר הנתונים .(WHOHBSC) בתיספר תלמידי בקרב בריאות
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בני בקרב וההיפגעות ההימצאות שיעורי על ראשונה אפידמיולוגית מצב תמונת של
הרבלאומי הסקר וביישום בפיתוח פעיל באופן השתתפה ישראל בישראל. הנוער
הנוער בריאות של הארצית הניסור במערכת שנים לארבע אחת לשלבו כוונה מתוך

זה. במישור הבינלאומי במאמץ פעיל חלק ליטול ובכך הישראלי

pi בישראל שנערך הסקר של תוצאות מובאות זה בספר זו*? בפרסום כלול מו*
חלקים: לשישה מתחלק הספר ואחרות. אירופאיות ממדינות נתונים עם השוואות
ג': חלק חברתיים; במערכים הנוער ל ב' חלק מצב; ותמונת מבוא א': חלק
חלק וגופנית; נפשית בריאות ל ד' חלק פנאי; ופעילויות לבריאות סיכון התנהגויות

יישומיות. השלכות  דיון ל ו' חלק ואובדנות; אלימות פציעות, ה':

2
מחקר שיטות
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

הבריאות ארגון של הרבלאומי מהסקר נפרד בלתי כחלק נערך הישראלי הסקר
הסקר פרוטוקול .Health Behavior in SchoolAge Children (HBSC) ל שנקרא העולמי
חייב בהם המתודולוגיים התנאים את בפרוטרוט מתאר (WHO 1993) 19941993 של
משורים לשני מתייחסים אלו תנאים בפרויקט. השותפה מדינה בכל לעמוד הסקר

הדגימה. ושיטת הנחקרת האוכלוסייה ו(ב) המחקר שאלון (א) ל מרכזיים

המחקר שאלון
הבינלאומי השאלון

החוקרים השתתפו בהן בינלאומיות וסדנאות עבודה פגישות במסגרת פותח השאלון
פותחה הסטנדרטית הגרסה .1982 מאז בסקר המשתתפות מהמדינות הראשיים



בישראל נוער 6

הסטנדרטית לגרסה אותו והתאימה השאלון את תרגמה מדינה כל האנגלית. בשפה
חזרה שלה האם משפת השאלון את מדינה כל תרגמה ,pn לאחר הבינלאומית.
לאפשר נועדה זו פעולה המקורי. לשאלון התאמתו את ביסודיות לבחון כדי לאנגלית

מדדים. של בינלאומית השוואה

בו (Core) גיעין שאלון (1) = חלקים משלושה מורכב הבינלאומי הסטנדרטי השאלון
המתמקד (Focus) התמקדות שאלון (2) מתבצע, שהסקר פעם בכל משתמשים
הפתוח חלק  מקומי שאלון ו(3) מסוימת, סקר בשנת הנחקרים ייחודיים בנושאים
או מקומיים ניטור או מחקר לצורכי שנועדו מדדים בו לכלול והמאפשר מדינה לכל
כך על מדעית ביקורת (למעט הבינלאומית ברמה מבוקר אינו זה חלק אזוריים.
הגרעין שאלות של ההקשר על משמעותי באופן משפיעות אינן הנוספות שהשאלות
הבינלאומי. הנתונים במאגר כלולים אינם ממנו המופקים והנתונים וההתמקדות),

שאלות מ34 המורכב גיעין שאלון (1) שאלונים: שני נכללו ב1994 שנערך בסקר
מקום ואם, אב תעסוקת משפחה, מבנה מין, (גיל, נבחרות סוציודמוגרפיות
עישון, (הרגלי מרכזיות בריאות לבעיות הקשורות התנהגותיות שאלות מגורים);
והתנהגויות גופנית, פעילות אכילה, הרגלי דנטלית, היגיינה באלכוהול, שימוש
של פסיכוחברתיים היבטים על שאלות וע ולהיפצע); להיפגע לסיכון הקשורות
משאלות המורכב התמקדות שאלון ו(2) פסיכוסומטיים; וסימפטומים בריאות
כסביבת ביתהספר במסגרת לבריאות הקשורים להיבטים המתייחסות מנדטוריות
שוויון ואי ותאונות; מפציעות היפגעות פסיכוחברתית; בריאות התלמיד; של עבודה

חברתי.

החוזר בתרגום והן המקומית בשפה (הן שותפה מדינה מכל הלאומיים השאלונים
השוואה. לצורכי השותפים החוקרים לכל הזמין מחקרי למסמך אוגדו לאנגלית),

הבינלאומי השאלון תיקוף
טרומי מבחן 1992 סתיו במהלך ערכו והולנד) גרמניה צ'כיה, (קנדה, מדינות ארבע
מדינות שש התלמיד. של העבודה כסביבת לביתהספר הקשורות לשאלות (Pilot)

לטיוטת טרומי מבחן ערכו וויילס) רוסיה סלובקיה, סקוטלנד, נורבגיה, (הונגריה,
מבחנים של אחרון סיבוב .1993 לאפריל פברואר שבין בתקופה הכולל השאלון
ישראל, (דנמרק, מדינות בארבע בוצעו הבינלאומי מהשאלון חלקים של טרומיים
את בדקה מדינה כל כמו^, .1993 ליולי מאי החודשים בין ונורבגיה) אירלנד צפון
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ברמה הנתונים לאיסוף בו שהשתמשה לפני טרומי במבחן הלאומי השאלון
בהמשך. ראה בישראל שנערך הטרומי המבחן על הלאומית.

הישראלי השאלון
שאלון את דהיינו, הבינלאומי, הפרוטוקול את מלא באופן הולם הישראלי השאלון
בנושאים שאלות הוספו הישראלי בשאלון בנוסף, ההתמקדות. שאלון ואת הגרעין

הבאים:

שאלון עם הלימות אלו שאלות .HBSC1 נכללו שלא לבריאות סיכון התנהגויות ♦

ונהיגה, שתייה אלכוהול, (עישון, (YRBS) בארה"ב נוער בני של סיכון התנהגויות
מין); והתנהגויות אובדנות אלימות, מדדי העזה, קסדה, חבישת

בסמים; למלחמה הרשות של השאלון עם שהלימות לבריאות סיכון התנהגויות ♦

בקרב שנעשו קודמים מחקרים עם שהלימות נוספות סוציודמוגרפיות שאלות ♦

השתייכות דתיות, רמת (כגון הבינלאומי בשאלון נכללו ולא בישראל נוער בני
עלייה). ושנת לידה ארץ מוצא, נוער, לתנועות

הועבר שאלות, 153 הכולל האחד, שאלונים. סוגי בשני שימוש נעשה בישראל
מהחינוך ולתלמידים בכלל, ועד ט' כיתה עד ו' מכיתה הממלכתי מהחינוך לתלמידים
בשאלון שנכללו שאלות אותן את כולל השני י"א. עד ו' מכיתה הממלכתידתי
שאלון בסמים. ושימוש מין התנהגויות אובדנות, בנושאי שאלות 22 ובנוסף, הראשון

בלבד. הממלכתי מהחינוך וי"א י' בכיתות לתלמידים הועבר זה

הישראלי לשאלון טרומי מבחן
נערך מדינות, במספר הבינלאומי לשאלון שנערכו למבחנים במקביל ,1993 בשנת
מביתהספר עמיתים בעזרת נערך המבחן הישראלי. השאלון לטיוטת טרומי מבחן
המבחן בעיר. בתיספר במספר בירושלים, העברית באוניברסיטה הציבור לבריאות
תוצאות את ניתח המחקר צוות י"ב. עד ו' מכיתות תלמידים 176 כלל הטרומי
לעצב בכדי השונות מהמדינות המבחנים תוצאות עם ביחד הישראלי הטרומי המבחן
גדול לסקר שימשה הישראלי השאלון של משופרת גרסה הסופי. המחקר שאלון את
האקדמית השנה בתחילת שנערך בירושלים בבתיספר תלמידים מדגם בקרב יותר
באוניברסיטה הציבור לבריאות מביתהספר פלטי חוה פרופ' בהנחיית 19934
על המבוססים שיפורים של תוצר הנו הישראלי לסקר הסופי השאלון העברית.

בשדה. הרצתו ניסיון
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והמדגם הנחקרת האוכלוסייה
whohbsc  הבינלאומי פרוטוקולהדגימה

קבוצות בשלוש בתיספר בתלמידי מתמקד הבינלאומי הסקר המחקר: אוכלוסיית
ברוב וי' ח' ו', לכיתות יותר או פחות מקבילים אלו גילאים ו15. 13 ,11 בלבד: גיל
המדינות מדגמי בין להשוות יהיה שניתן להבטיח במטרה הנחקרות. המדינות
בכל מהנבדקים 900/0 כי הומלץ קודמים, מחקרים עם המדינות, ובתוך השונות
,11.5) הקבוצה אותה של הממוצע לגיל מסביב השנה חצי בטווח יהיו גיל קבוצת
מהגיל חודשים ב12 יותר קטן או יותר גדול יהיה שגילם נבדקים ו15.5). 13.5
ח' ו', (כיתות אחת בשכבה מהתלמידים מ100/0 יותר אם במדגם. ייכללו לא הממוצע
את לדגום יש הממוצע, מהגיל יותר או פחות שנה חצי של לטווח מחוץ נופלים וי')

הרצויות. הגיל קבוצות שלוש את מת^ ולבחור הרלוונטיות הכיתות כל

המדינות בין הבדלים קיימים אולם הכללית, החינוך למערכת מכוון הסקר ככלל,
בגילים הנוער של המשוער והאחוז הדגימה, במסגרת שנכללו בתיהספר בסוג
בעת בחשבון להילקח חייבים אלו הבדלים הדגימה. במסגרת שנכלל הרלוונטיים
היהודיים בתיהספר הדגימה במסגרת נכללו בישראל לדוגמה, מדינות. בין השוואה
משרד של בתיהספר י"א. עד ו' כיתות הכוללים והממלכתייםדתייס הממלכתיים
נכללו לא הערבי במגזר ובתיספר העצמאי הזרם של בתיספר והרווחה, העבודה
בגילים הישראלים הנוער בני אחוז מכך, כתוצאה .1994 של הדגימה במסגרת
הדגימה מסגרות על מפורט מידע כ850/0. הוא הדגימה במסגרת שנכלל הרלוונטיים
ניתן אותו הפרויקט של טכני במסמך מופיע במחקר השותפות מהמדינות אחת בכל

המחקר. צוות אצל להשיג

כדי זהה בשיטה נבחר בסקר שהשתתפו המדינות בכל המדגם הדגימה: תהלין
כאשר רבשלבית הינה הדגימה שיטת המדינות. בין השוואות לערוך יהיה שניתן
מתוך בתיספר נדגמו גאוגרפי אזור בכל בתיהספר. בתוך כיתה הינה הדגימה יחידת
הכיתות נדגמו ביתספר בכל המדינה. באותה החינוך משרד של בתיהספר רשימת
ביום נוכחים ושהיו שנדגמו לכיתות השייכים התלמידים כל אקראית. בשיטה
בין תלות יוצרת זו דגימה שיטת בנבדקים. במדגם הוכללו השאלונים, העברת
בהומוגניות המתבטאת ביתהספר, לאותו או הכיתה לאותה השייכים נבדקים
מדגם בבחירת צורך היה כך בשל ועמדות. התנהגות לדפוסי הקשור בכל מסוימת

זו. מתלות הנובעות הטיות על התגברות שיאפשר גיל שכבת בכל יותר גדול
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ישראל  הדגימה פרוטוקול
בכלל, ועד י"א עד ו' כיתות שבין הגילים בטווח התמקד הישראלי הלאומי הסקר
כ480,000 ישנם ישראל במדינת הגיל. שכבות לכל רציפים מדדים לקבל בכדי
רשימה הופקה החינוך משרד רישומי פי על י"א. עד ו' בכיתות הלומדים תלמידים
(עיוניים התיכוניים ובתיהספר הביניים חטיבות היסודיים, בתיהספר כל של
לשתי חולקה זו רשימה במדינה. דתיים הממלכתיים/ממלכתיים ומקצועיים)
של יחס קיים ממלכתייםדתיים. בתיספר ו(ב) ממלכתיים, בתיספר (א) שכבות:
במסגרת נשמר זה ויחס במדינה, לממלכתיים הממלכתייםדתיים בתיהספר בין 31

בתיהספר. של הדגימה

.1711 לגילאים המתאימות י"א, עד ו' כיתות את כללה הכללית הדגימה מסגרו*
ביתספר בכל שכבה בכל יותר או אחת כיתה אקראי באופן נדגמו גיל קבוצת בכל
בתיהספר, בתוך השכבה בתוך הכיתה דגימת הוגבלה מסוימים במקרים נבחר.
מכל שנתי. בטיול שהיו כיתות כגון מינהליים, אילוצים בשל הוכתבה אף ולעתים
במדגם המדגם. להטיית גרמו הכיתה בדגימת המגבלות כי להניח יסוד אין מקום,

הנדגמות. בכיתות בביתהספר נוכחים שהיו התלמידים כל נכללו

שבהם בתיהספר סוגי לפי יעד אוכלוסיות מחמש תלמידים נדגמו הדגימה בתהליך
נבדק לכל משקלות חושבו הנתונים איסוף גמר לאחר ו'י"א. הכיתות מצויות
הסטטיסטי השנתון נתוני על בהסתמך משתייך הוא אליה הכיתה לקבוצת בהתאם
משוקללים אומדנים הן זה במסמך המוצגות המחקר תוצאות .1993 לשנת

הן: היעד אוכלוסיות חמש אלו. דגימה במשקלות שימוש תוך לאוכלוסייה
א'ר כיתות בהם שיש יסודיים בתיספר .1

א'ח' כיתות בהם שיש יסודיים בתיספר .2

'ט' ז כיתות בהן שיש ביניים חטיבות .3

ט'י"ב כיתות בהם שיש והתיישבות) מקצועיים (עיוניים, תיכון בתיספר .4

י'י"ב כיתות בהם שיש והתיישבות) מקצועיים (עיוניים, תיכון בתיספר .5

.1 בלוח המוצגת ההתפלגות התקבלה

המדגם פורי. המחקר מכון עלידי ,1994 מאייוני בחודשים נערך בישראל הסקר
יותר רחב הנו זה מדגם .(2 לוח (ראה ו'י"א בכיתות נבדקים 7,637 כולל הישראלי
נשלחו לבץ, הרבלאומי. הסקר פרוטוקול פי על שנדרשו הגילאים היקף מבחינת
את שריכז בנורבגיה, ברגן באוניברסיטת הממוקם הבינלאומיים הנתונים למרכז
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וכיתות בתיספר סוגי לפי הישראלי המדגם התפלגות :1 לוח
ממלכתידתי חינוך ממלכתי חינוך
כיתות תלמידים כיתות תלמידים
107 2,105 237 5,532 טול"נ
30 639 104 2,719 סה"ג יסודיים בתיספר
17 372 50 1,316 ר כיתה
7 150 32 878 ז' כיתה
6 117 21 525 ח' כיתה

41 812 50 1,121 סה"ג ביניים חטיבות
18 374 19 407 ז' כיתה
17 315 19 466 ח' כיתה
6 123 12 248 ט' כיתה

36 654 83 1,692 סה"ג תיכוניים בתיספר
16 336 14 261 ט' כיתה
11 181 43 1,013 י' כיתה
9 137 26 418 י"א כיתה

ובאחוזים) מוחלטים (במספרים וכיתה מין לפי הישראלי המדגם התפלגות :2 לוח
חסר ערך התפלגות התפלגות

מין) (במשתנה בנות בניס האוכלוסייה* המדגם כיתה
111 3,739 3,787 437,722 7,637 סה"ג
1.4 49.0 49.6 100.0 100.0

29 822 841 75,497 1,692 ר
1.7 48.6 49.7 17.3 22.1

21 839 943 74,285 1,803 זי
1.2 46.5 52.3 17.0 23.6

21 672 706 73,083 1,399 חי
1.5 48.0 50.5 16.7 18.3

18 503 468 72,732 989 סי
1.8 50.9 47.3 16.5 13.0

16 584 598 71,794 1,198 '<
1.3 48.7 49.9 16.4 15.7

6 319 231 70,331 556 י"א
1.1 57.4 41"5 16"1 7^

הסטטיסטי השנתון נתוני פי על החינוך, משרד פיקוח תחת בלבד, העברי בחינוך *

.1993 לישראל
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גיל קבוצות מאותן הנתונים רק אחד, בינלאומי נתונים לקובץ הלאומיים המדגמים
כלל הבינלאומי הנתונים מאגר ו15). 13 ,11 (גילאים הפרוטוקול מן המתחייבות
בסקר שוקללו הנבדקים מישראל. 4,299 מתוכם מדינות, מ24 נבדקים 102,799

.(2 לוח (ראה באוכלוסייה הכיתות להתפלגות בהתאם

עלייה סטטוס לפי גם מישראל הממצאים מוצגים להלן המוצגים הנתונים בניתוחי
(ראה הסובייקטיבית תפיסתם לפי המרואיינים, משפחות של הכלכלי המצב ולפי

.(3 לוח

סובייקטיבי כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי המדגם התפלגות :3 לוח
אחוז הנבדקים מספר הערכים המשתנה שס
90.3 6,895 ותיק עלייה סטטוס
7.9 605 עולה*
1.8 137 חסר ערך

23.2 1,772 מאוד טוב סובייקטיבי כלכלי מצב
40.4 3,089 טוב
35.0 2,675 טוב כלכך לא
1.3 101 חסר ערך

ואילך. מ1988 ארצה שעלה תלמיד הנו עולה תלמיד *

הנתונים איסוף
נעשה הנתונים איסוף הנבדק. עלידי עצמי למילוי שאלון הנו המחקר שאלון
שהונחו פורי מכון של מקצועיים מראיינים עלידי הלימוד כיתות בתוך בבתיהספר
לציין התבקש לא (התלמיד אנונימי הוא השאלון כי לציין יש המחקר. צוות עלידי
וקוד הכיתה קוד ביתהספר, קוד את הכולל נבדק בקוד רק ומזוהה שמו) את
ממסד הופרד בסקר שהשתתפו והכיתות בתיהספר זהות על המידע התלמיד.
או המוסדות את לזהות ניתן שלא כך הראשונים, העבודה בשלבי כבר הנתונים
איסוף לאחר הנתונים. במאגר הקיים הנבדק קוד לפי במדגם שהשתתפו הכיתות
כל לראותם. ביתהספר מצוות אדם אף הורשה לא בכיתה, שמולאו השאלונים
לצורך המחקר למכון להעברתם עד מיידית ונחתמו למעטפות הוכנסו השאלונים

הקלדתם.
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הנתונים ועיבוד ניקוי
1994 נובמבר בחודש הועברו המחקר מכון עלידי בשדה שנאספו הנתונים קובצי
בהן שאלות למצוא עלמנת הנתונים נבדקו תחילה הישראלי. המחקר לצוות
האפשריות). התשובות לטווח מחוץ (כלומר, "חוקיות" אינן שניתנו התשובות
עלמנת המקוריים, השאלונים נבדקו חוקיות, שאינן תשובות שנמצאו במקרים
נבדקו גם דרך באותה התלמיד. של בטעות או הקלדה בטעות מדובר אם לבדוק
בהם בודדים מקרים באותם שאלות. למספר כלל תשובות ניתנו לא בהם שאלונים

התלמיד. של המקורי השאלון פי על מחדש הנתונים קודדו הקלדה טעויות נמצאו

לשאלות שניתנו התשובות נבדקו לנתונים. לוגית בדיקה נעשתה השני, בשלב
נבדק (לדוגמה: זה קשר נמצא לא בהן בשאלות לוגי. קשר להתקיים צריך שביניהן
הבאה לשאלה בתשובה אך מעשן, אינו כי איפעם" עישן "האם השאלה על שענה
תוקנו אחרת), או זו בתכיפות מעשן הוא כי ענה העישון, תכיפות לגבי אחריה,

הבינלאומי. הפרוטוקול להנחיות בהתאם ביניהן, הלוגי לקשר בהתאם תשובותיו

קובץ נגזר זה קובץ מתוך תלמידים. 7,637 הישראלי הקובץ כלל הנתונים ניקוי בגמר
תלמידים 4,299 כלל זה קובץ הבינלאומי. הנתונים למאגר שנשלח הישראלי הנתונים

ו15). 13 ,11 (גילאים בינלאומית להשוואה הרלוונטיות הגיל קבוצות בשלוש

מבוססים הבינלאומי הנתונים במאגר הכלולים הישראליים הנתונים כי לב לשים יש
על בהכרח ולא ו15) 13 ,11) כרונולוגי גיל קבוצות שלוש של תתמדגמים על
הסקר של המלאים הנתונים זאת, לעומת וי'). ח' (ר, הרלוונטית לכיתה השתייכותם
בהבדלים מתבטא זה הבדל כרונולוגי. גיל לפי ולא כיתות לפי מוצגים הישראלי
לבין בלבד, הישראלי הנתונים מאגר של הישראליות התוצאות בין בהשוואה קלים

הבינלאומי. במאגר הישראליים הנתונים

'r ' . " 1, .' .  י
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3
כללית מצב תמונת

♦♦♦♦♦♦♦<♦♦♦♦<♦♦:♦

מבוא
לצייר במטרה בסקר, שעלו השונים בתחומים הממצאים עיקרי מובאים זה בפרק
ארצי מדגם על מבוסס הישראלי הסקר בישראל. הנוער חיי של כללית מצב תמונת
הממלכתית החינוך במערכת ו'י"א כיתות תלמידי 7,637 של מייצג
102,799 של רבלאומי מדגם עם אוחד הישראלי מהמדגם חלק והממלכתיתדתית.

במחקר. שהשתתפו מדינות מ24 ו15, 13 ,11 ל גיל קבוצות משלוש תלמידים

חלקים: לארבעה מתחלקים בהם והדיון הממצאים על הדיווח

המשפחה, את הנוער בני תפיסות על פרקים כולל  החבדת"ם במערכים ומנועי (1)
השווים. קבוצת ואת ביתהספר את

צפייה גופנית, פעילות תזונה, על פרקים כולל  לבריאות סיגון התנהגויות (2)
בסמים שימוש אלכוהול, שתיית עישון, מחשב, ומשחקי ובוידיאו בטלוויזיה

מין. והתנהגויות

עצמית, ותפיסה כללית הרגשה על פרקים כולל  וגופנית נפשית בריאות (3)
תרופות. וצריכת וגופניים נפשיים סימפטומים

אלימות שונים, פציעות סוגי על פרקים כולל  ואובדנות אלימות פציעות, (4)
והתנהגויות נטיות ועל לו, ומחוצה בביתהספר נוער, בני בקרב ביןאישית

אובדניות.

נוער בני של היומיומיים חייהם לגבי חיוביות תפיסות מספר מאשרים הסקר ממצאי
הרבה יש בישראל נוער לבני אחרות: מדינות ב23 נוער לבני בהשוואה בישראל,
בעלי הם השני; המין בני עם טוב קשר להם יש רב; זמן מבלים הם עמם חברים
העישון, שיעורי בשיעורים; דעה להביע אותם מדרבנים מוריהם גבוה; עצמי ביטחון
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הינם יותר, הצעירים הגילים בקרב בעיקר אלכוהול, של מופרזת שתייה גם כמו
עם חיובי קשר יש בישראל לנוער באירופה; אחרות למדינות בהשוואה מהנמוכים
מגלים והוריהם אותם, המטרידות בעיות על הוריהם עם לשוחח להם קל  ההורים

בלימודיהם. למעורבות רבה מוכנות

למשל, כך, דאגה. המעוררים ממצאים מספר ישנם אחרות, למדינות בהשוואה ברם,
אינה בישראל התלמידים של הכללית הרווחה תחושת לגבי המצטיירת התמונה
המדווחים רבים וישנם במיוחד, מאושר מרגיש אינו הישראלי הנוער ככלל, מעודדת.
רבים כמוע, בטן. וכאבי ראש כאבי עצבנות, רוח, מצבי דיכאון, הרגשות על
היחס לגבי הממצאים לביתהספר. בדרך עייפות ועל להירדם קשיים על מדווחים
לביתהספר, יותר שלילית התייחסות יש בישראל לתלמידים כי מראים לביתהספר
שייכים פחות מרגישים הם  בסקר שנכללו המדינות ברוב לתלמידים בהשוואה
הנהוגים והכללים החוקים כלפי יותר שליליות תפיסות ומביעים למקום
בעיקר גבוהים, הינם הנוער בקרב הביןאישית האלימות שיעורי בביתהספר.
המתרחשות ובריונות הצקות הטרדות, של תופעות יותר. הנמוכים בגילים
שיעורי לביתהספר. מחוץ נוער לאלימות החשיפה גם כמו שכיחות, הינן בביתהספר
ממצאי במחקר. השותפות המדינות מבין מהגבוהים הם ובקטטות מתאונות הפציעה
עלייה מגמת של אפשרות על מצביעים אלכוהול ושתיית עישון בנושאי הסקר
עתירי משקאות הצורכים בישראל הנוער בני שיעור התזונה, בתחום אלו. בתופעות
במשקל, להפחית דיאטה עושות הן כי המדווחות הבנות שיעור pi וממתקים, סוכר
אחוז הפנאי, פעילויות בתחום במחקר. השותפות המדינות מבין ביותר הגבוהים הם
במיוחד, גבוה אינו הלימודים שעות לאחר גופנית בפעילות העוסקים התלמידים
של גבוה אחוז נמצא לכך בהתאמה ביותר. מהנמוכים הוא זה שיעור הבנות ובקרב

ביממה. יותר או שעות חמש בטלוויזיה הצופים תלמידים

בספר. הנדונים מהתחומים אחד בכל הממצאים עיקרי סיכום להלן

חברתיים מערכים
משפחה

משפחה ובני הוריהם לבין נוער בני בין הקשרים של ממדים בשני מתמקד זה פרק
המטרידים נושאים על והאחאים ההורים עם לשוחח היכולת תפיסת אחרים:
הממדים בשני בלימודים. ההורים של והתעניינותם מעורבותם מידת ותפיסת אותם,
בין בישראל הנוער בני את הממקמים ביותר וחיוביים חזקים לקשרים עדים אנו
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היכולת בתחום גם ביותר. מהגבוהות היא הנוער בבני המשפחה תמיכת בהן הארצות
הוא המצב בהן המדינות בין בישראל הנוער בני מדורגים האם או האב עם לשוחח
אף ישראל בלימודים, מעורבים ולהיות לעזור ההורים של המוכנות ובתחום חיובי,

והמין. הגיל קבוצות ברוב והשני הראשון במקומות מדורגת

לדוגמה, מדינות. בין במיוחד גדולים פערים מוצאים אנו הבינלאומית בהשוואה
רק לעומת אביהם, עם לשוחח להם שקל דיווחו בישראל 13 בגיל מהבנים כ0^77
יותר אף גדולים הפערים ובקנדה. בצ'כיה באוסטריה, הצרפתית, בבלגיה 580/0500/0

שהוריהם התלמידים באחוז מובילה ישראל בלימודים. ההורים מעורבות בנושא
בהן מדינות לעומת  80^0 מעל  בביתהספר בעיות להם יש כאשר לעזור מוכנים
בארץ 70^0 מעל היא לביתהספר לבוא ההורים נכונות מ500/0. פחות אף הוא האחוז

ובפינלנד. אירופה במזרח רבות בארצות מ300/0 ופחות

בקרב יותר נמוכה התלמידים, של בדיווחם כמשתקף בלימודים ההורים מעורבות
יותר חלשים ההורים עם הקשרים ותיקים. לתלמידים בהשוואה עולים תלמידים
ממשפחות לתלמידים בהשוואה מבוססות פחות ממשפחות תלמידים בקרב

יותר. מבוססות

ולרווחתם לבריאותם הנוגע בכל מרכזי מחסן גורם היא חיובית משפחתית תמיכה
התנהגות דפוסי עיצוב על המשפיע גורם pr נוער, בני של והפיזיות הנפשיות
הגבוהים האחוזים למרות כי לציין ראוי זה רקע על ובהסתכנות. בבריאות הקשורים
כ250/0200/0 של קבוצה ישנה חיוביים, משפחתיים קשרים על המדווחים בישראל
יכולתם מבחינת הן הוריהם, עם יותר רופף קשר על המדווחים הנוער בני מכלל
pn" בלימודים. ההורים מעורבות מבחינת והן מטרידים נושאים על לשוחח

למשפחה. מחוץ ועידוד תמיכה מקורות אלו ונערות לנערים שדרושים

ביתהספר
ביתספרם. את התלמידים תפיסות של תחומים מספר על ממצאים מוצגים זה בפרק
כמערכת, ביתהספר תפיסת ביתהספר, כלפי כללית הרגשה כוללים אלו תחומים
לגבי תפיסות p) הלימודיים מהישגיהם וציפיות לחץ הרגשת תלמידים, מורים יחסי

התלמידים. בין היחסים

למדינות בהשוואה לביתהספר, בישראל נוער בני של הכללית ההתייחסות מניתוח
לביתהספר, יותר שלילית התייחסות יש הישראלי לנוער כי עולה בסקר, אחרות
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נמוך אחוז יש בהן המדינות בין מדורגת ישראל בסקר. המדינות לתב בהשוואה
הוא שביתהספר שמרגישים ביתספרס, את אוהבים שמאוד ילדים של יחסית
שכלל התלמידים אחוז כמוע, למקום. שייכים ושמרגישים בו להיות שנחמד מקום
 ביותר הגבוה הוא מהבנות) וכ0^15 מהבנים (כ0'^20 ביתהספר את אוהבים אינם

בנות. אצל בגיל, לעלייה במקביל בישראל הגדלה תופעה

אחוז אחרות, למדינות בהשוואה יותר. מורכבת "כמערכת" ביתהספר של התפיסה
והכללים החוקים בקביעת אותם משתפים כי מרגישים תלמידים של יחסית גבוה
זאת, למרות אך (כ0/><34). מדי נוקשים אינם אלו חוקים וכי (כ380/0) בביתהספר
הוא (כ440/0) הוגנים בביתספרם החוקים כי המרגישים בישראל התלמידים אחוז

אחרות. במדינות לאחוז יחסית מאוד, נמוך

גבוה אחוז יותר. טוב מעט המצב לתלמידים המורים של היחס תפיסת בתחום
אדם כבני בהם מתעניינים המורים כי מדווחים בישראל תלמידים של יחסית
מדורגים אלו במדדים (כ600/0). בשיעור דעתם את להביע אותם ומעודדים (כ530/0)
המרגישים התלמידים אחוז כמו^, הבינלאומי. בדירוג העליון בשליש הישראלים
בינוני הנו (כ0^71), לכך יזדקקו אס מהמורים נוספת עזרה לקבל יכולים שהם
עם גבוה. הוא המוחלט שהאחוז למרות בסקר, המדינות בשאר לשיעור בהשוואה
הישראלים התלמידים אחוז כי נמצא המורים, עם הקשר בתפיסת גם זאת,
במדינות לאחוז יחסית נמוך (כ0/"51) כהוגן אליהם המורים יחס את התופסים
כהוגנים. בביתהספר החוקים את התלמידים תפיסת עם עקבי זה ממצא אחרות.

התמונה מתקבלת לימודיים מהישגים ולציפיות ללחץ המתייחסות תפיסות לגבי
והוריהם (כ160/0) שמוריהם מרגישים ישראלים תלמידים של גבוה אחוז הבאה:
אחרות. ממדינות לתלמידים בהשוואה בלימודים, מדי ליותר מהם מצפים (כ0/ס22)

בלימודים לחוצים המרגישים תלמידים של מאוד נמוך אחוז ישנו בישראל זאת, עם
כנמוכים בלימודים הישגיהם את מעריכים שמוריהם החושבים או (כ0/><24),

בסקר. האחרות למדינות בהשוואה מהממוצע,

אחוז אחד, מצד בביתהספר. החברתי האקלים לגבי בתפיסות גם מעורבת התמונה
כפי אותם מקבלים בביתספרם התלמידים כי מרגישים תלמידים של יחסית גבוה
חבריהם עלידי נתפסים אינם הישראלים התלמידים שני, מצד (כ780/0). שהם
אחרון ממצא האחרות. למדינות בהשוואה (כ440/0), לשני אחד וכעוזרים כאדיבים
בריונות במעשי המעורבים תלמידים של הגבוה השיעור עם אחד בקנה עולה זה

ביתהספר. כותלי בין המתרחשים (כ450/0)
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של הסובייקטיבית להערכה קשורים נמצאו ביתהספר תפיסת של המדדים רוב
משפחתם של הכלכלי מצבה על המדווחים תלמידים המשפחה. של הכלכלי המצב
על לעמוד מעניין המדדים. ברוב טוב כפחות ביתספרם את תופסים יחסית, כנמוך
יש ככלל, העולים, לתלמידים לוותיקים: בהשוואה העולים התלמידים התייחסות
חברתיים לקשרים הנוגע בכל אולם וכמערכת, כמקום לביתהספר יותר חיובי יחס
לתלמידים בהשוואה יותר, כשלילי המצב את רואים בהחלט הם ולמקובלות,
ומוריהם הוריהם ציפיות את התופסים העולים התלמידים אחוז כמוע, ותיקים.

במיוחד. גבוה הנו מדי, כגבוהות ללימודים בקשר

לגבי מעמיקה בחשיבה הצורך את מעלים זה בפרק המובאים הממצאים כי ברור
בולטת אלו. קשרים לשפר והדרכים ביתספרו, לבין התלמיד בין הקשרים מערכת
עם היחסים בתחום אלא הלימודים, בתחום מתמקדות אינן הבעיות כי העובדה
האלו הממצאים את לראות יש במסגרתו. החברתית ובאווירה ביתהספר מערכת
המצביעים ולהיפגעות, לאלימות בנוגע זה במחקר האחרים הממצאים של בהקשר
במעשי מעורבות ושל בבתיהספר מתאונות היפגעות של בארץ גבוהים שיעורים על

ובריונות. הטרדה

קבוצתהשתים
התלמידים אחוז חברתי. בילוי של יחסית חיוביים דפוסים יש הישראלי לנוער
מגיע בשבוע יומיים לפחות הלימודים לאחר חברים עם מבלים הם כי המדווחים
אחוז במחקר. שהשתתפו אחרות במדינות לאחוזים בהשוואה גבוה אחוז  ל770/0

(כ90/0) בשבוע אחד ערב לא אף לבית מחוץ מבלים שאינם הישראלים התלמידים
על המדווחים התלמידים אחוז גם למחקר. השותפות המדינות מבין מהנמוכים הוא
לארצות ביחס הנמוכים בין הנו (כ170/0), בשבוע יותר או ערבים חמישה של בילוי
יכולים שהם המרגישים הישראלים הנוער בני של גבוה היחסית השיעור אחרות.
מאוד, אותם המטרידים נושאים על מינם בני ושאינם מינם בני חברים עם לשוחח

השווים. קבוצת בקרב חיובית חברתית תמיכה על מצביע

זה אחוז נוער. במועדוני או נוער בתנועות חברים במחקר שנדגמו הנוער מבני כרבע
זה אחוז גבוהה. הכנסה יש למשפחתם כי שדיווחו תלמידים בקרב במקצת גבוה
מקבילים נתונים לצערנו, אין, י'י"א. בכיתות לכ160/0 בגיל העלייה עם יורד
היות המצב לשיפור רב מקום יש כי ברור אולם, אחרות, ממדינות להשוואה
נוער במועדוני או בתנועות מעורבים אינם שנסקרו הנוער מבני ששלושהרבעים

התנסויות. של רחב ולמגוון לחיברות חיובית מסגרת להם לתת היכולים
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כרבע יותר. מורכבים ממצאים מצאנו והבדידות החברתית הדחייה בתחום
חברתית מבחינה דחויים מרגישים הם יותר או פעם מדי כי מדווחים מהנבדקים
ובחמישית להתחבר), להם שקשה או בפעילויות אותם משתפים לא לבד, (נשארים
עולה הבדידות הרגשת מאוד. קרובות לעתים בדידות הרגשת על מדווחים מהנבדקים
(כ0^15). לבנים בהשוואה (כ0^18) הבנות בקרב יותר שכיחה והיא הגיל עם
דחייה המרגישים הישראלים התלמידים אחוז כי נראה הבינלאומית בהשוואה
שאחוז בעוד ו13), 11 גילאי בקרב (בעיקר ביותר מהנמוכים הוא חברתית
בגילים (בעיקר ביותר מהגבוהים הוא בודדים המרגישים הישראלים התלמידים
שנמצאו המורכבים הממצאים עם אחד בקנה עולים אלו ממצאים יותר). המבוגרים
מקבלים חבריהם כי התלמידים דיווחו לפיהם בביתהספר, החברתי לאקלים ביחס
אחד וכעוזרים כאדיבים חבריהם את תופסים אינם עצמם הם אך שהם, כפי אותם

לשני.

קבוצת בישראל ישנה חיוביים, חברתיים קשרים של הכללית התמונה אף שעל מכאן
הם הזאת הקבוצה של ממרכיביה אחד בשוליים. הנמצאת יחסית גדולה נוער בני
של יותר גבוה ושיעור טובים פחות חברתיים קשרים להם יש כללי שבאופן העולים
הבאים נוער בני הם זו בקבוצה נוסף מרכיב הוותיקים. לעומת בדידות, תחושת
מבחינת חריגים בילוי דפוסי זאת, לעומת כלכלית. מבוססות הפחות מהשכבות
מבחינה המבוססות בשכבות יותר קיימים יותר) או בשבוע ערבים (חמישה היקפם
קשור שהמדד שנמצא העובדה לאור גם חשוב מדד הינה הבדידות תחושת כלכלית.
.(1996 והראל (לאופר אלה מעץ במעשים יותר גבוהה מעורבות ומנבא נוער לאלימות

,(Daring) ההעזה תופעת מידת הוא החברתיים הקשרים בתחום נוסף שלילי מרכיב
להיות שעשויים דברים לעשות השני את irwn prrf" חברים של הנוהג  דהיינו
אין כאן גם לצעתו, .(46>y><) מאוד שכיחה הנמצאת תופעה אסורים", או מסוכנים
גם אולם בינלאומית, בפרספקטיבה הממצאים את להעמיד כדי השוואתיים נתונים
תהליכי על החברתי ללחץ שיש הרבה ההשפעה לאור וחשוב מרכזי הנו זה נושא
שהיא ככל ההעזה, תופעת נוער. בני בקרב סיכונים ליטול החלטות קבלת
אירועים אותם כך על ויעידו ומסוכנת פסולה היא תרבותית, מבחינה אוניברסלית

האחרונות. בשנים הציבור לידיעת שהגיעו מסוכנים משחקים של

קשרים כבעל הישראלי הנוער של הכללי הדימוי את ,p אם מאשרים, הממצאים
מצליחות שאינן אוכלוסיות אל הזרקור את מפנים גס הם אולם מפותחים, חברתיים

חברתית. להשתלב
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לבריאות סיכון התנהגויות
ומשחקי ובוידיאו בטלוויזיה גופנית,צפייה פעילות אכילה, הרגלי תזונה,

מחשב
האחוז  ביום פעם לפחות וירקות פירות אוכלים הישראלים הנוער מבני 900/0 מעל
חדשות הן אלו במחקר. המשתתפות האחרות למדינות בהשוואה ביותר הגבוה
שומן או סוכר עתירי ומשקאות מאכלים הצורכים התלמידים שיעור אולם טובות,
במקום נמצאת ישראל לדוגמה, ,11 בגיל תלמידים בקרב ומדאיג. הוא אף גבוה
ליום אחת פעם לפחות ממתקים אכילת או סוכר עתירי משקאות בשתיית הראשון
מדורגת ישראל בהם יותר, המבוגרים בגילאים גם שכיחות אלו התנהגויות (כ830/0).

עתירי מאכלים בצריכת גם סוכרים. צריכת של גבוהים אחוזים עם המדינות בין
ו/או צ'יפס חטיף אוכלים הישראלים מהתלמידים כ260/0 מעודד: אינו המצב שומן
או המבורגר אוכלים וכ140/0 ליום, אחת פעם לפחות (צ'יפס) מטוגנים אדמה תפוחי
השיעורים חמשת בין הנו הבינלאומית שבהשוואה שיעור ליום, פעם לפחות נקניקיה

ביותר. הגבוהים

הבנות של הגוף דימוי מרכזיות של לכיוון כנראה, לוחצת, הישראלית התרבות
בכדי דיאטה העושות בנות של מאוד גבוהים באחוזים המתבטא לחץ הצעירות,
מדווחת בנות שלוש מכל אחת האוכלוסייה. בכל הקיימת תופעה  במשקלן להפחית
המדינות 24 כל מבין ביותר הגבוה השיעור  במשקל להפחית כדי דיאטה עשיית על
בהרבה גבוהה הבנות בקרב הדיאטה שכיחות כי גם לציין יש למחקר. השותפות

.(8.60/0) הבנים בקרב הדיאטה משכיחות

עוסקות הן כי ומדווחות גופנית מבחינה פעילות אינן הישראליות מהבנות רבע
120/0 רק בחודש. פחות או בלבד אחת פעם הלימודים שעות לאחר גופנית בפעילות
ל400/0 בהשוואה מספקת ברמה גופנית מבחינה פעילות הישראליות מהבנות
בהשוואה גם כחמור מצטייר הישראליות הבנות של הפעילות מצב מהבנים.
כי מדווחים מהבנים מחצי פחות לשיפור. מקום יש הבנים בקרב גס הבינלאומית.
פעיל אינו בנים עשרה מכל אחד ואילו בשבוע, יותר או פעמים ארבע פעילים הם
על מדווחים הישראלים הנערים זאת, לעומת הלימודים. שעות לאחר כלל גופנית
 מחשב במשחקי ומשחקים בטלוויזיה מרובות צפייה שעות כגון פסיבית, פעילות

ספורט. כגון אחרות, אקטיביות לפעילויות מנוצל להיות יכול שהיה זמן

גופנית פעילות באמצעות היא הגוף דימוי את להעלות ביותר הבריאה הדרך כי ברור
הן מכך. הפוכים בישראל הנערות של ההתנהגות הרגלי אבל מאוזנת, ותזונה
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יותר צופות (כ280/0 בטלוויזיה צפייה בשעות הבינלאומית בהשוואה מובילות
עוסקות זאת ולעומת גופנית, מבחינה כלל פעילות אינן הן ליום), שעות מארבע

במחקר. אחרת מדינה כל על העולים בשיעורים במשקל להפחית כדי בדיאטה

סיגריות עישון
בעישון כבר התנסו י'י"א בכיתות מהבנות וכ390/0 מהבנים כ460/0 הסקר נתוני לפי
אחוז ו'י"א. בכיתות מהתלמידים מרבע יותר בכך התנסו ובסךהכל סיגריות,

מהבנות. ול100/0 מהבנים ל110/0 מגיע י'י"א בכיתות יום כל המעשנים

אחוז האחרות, לארצות בהשוואה יחסית, נמוך במקום מדורגת שישראל למרות
במיוחד להדאיג. שעשויה במידה גבוה בקביעות, המעשנים אחוז ובמיוחד המעשנים,
בגיל לעשן התחילו ו'י ט', ח', כיתות תלמידי מבין שהמעשנים הממצאים מדאיגים
י' בכיתה המעשנות הבנות אחוז וכי י"א, בכיתה שמעשנים מהתלמידים יותר מוקדם
של מגמה על להצביע שעשויים ממצאים י"א, בכיתה המעשנות הבנות מאחוז גבוה

בנות. בקרב בעיקר לעשן, מתבגרים של בנטייתם עלייה

לכך עדויות יש ראשית, גורמים. מספר בשל מסוכנת העישון התחלת בגיל הירידה
מספר גדל שנית, ממנו. הגמילה יותר קשה כך מוקדם, בגיל בעישון שמתחילים שככל
עדויות יש ושלישית, עישון. לסיכוני כך בשל הנחשפות הפוטנציאליות החיים שנות
סיכון להתנהגויות (Gateway) "פתח" בחזקת הוא סיגריות שעישון לכך אמפיריות
זה, "שער" של חסימתו לע, בסמים. ושימוש אלכוהול לשתיית ובמיוחד אחרות,
רבים סיכונים ולצמצם למנוע עשויה הנוער, בקרב העישון ועיכוב צמצום באמצעות

אחרים.

שתייתאלכוהול
לשתיית החשיפה (1) היבטים. משלושה נבחנו הנוער בקרב האלכוהול שתיית דפוסי
כגון: בעייתית שתייה דפוסי (2) והיקפה; השתייה תדירות של מדדים לפי אלכוהול
שעות) מספר תוך יותר או אלכוהוליים משקאות חמישה (שתיית מופרזת שתייה

אלכוהול. בשתיית הראשונה ההתנסות בעת הגיל ו(3) והשתכרות,

משקאות השותים הישראלים התלמידים שאחוז רואים אנו כללי, באופן
בכיתות כבר גבוה הנו דתיים, לצרכים שלא בחודש, פעם לפחות אלכוהוליים
הגיל, עם ועולה הולך זה אחוז הבנות). בקרב וכ0/><15 הבנים בקרב (כ0'389 הנמוכות
נמוך אחוז אלכוהול. שותים מהבנות וכ280/0 מהבנים כ430/0 הגבוהות שבכיתות כך
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יותר אף נמוך ואחוז (כ180/0) בשבוע פעם לפחות אלכוהול שותים תלמידים של יותר
נפוצה השתייה הגילים, בכל יום. מדי לשתות נוהגים מהבנות) וכ20/0 מהבנים (כ50/0

הולך הפער כי אם לבנות, בהשוואה בנים בקרב יותר, גדולות השתייה וכמויות יותר,
הגיל. שעולה ככל ומצטמצם

שלא אלכוהוליים, משקאות השותים הישראליים התלמידים אחוז בין השוואה
בסקר שהשתתפו הנוספות המדינות מ23 המקבילים האחוזים לבין דתיים, לצרכים
לשתות, המרבים בין הס הישראלים התלמידים הנמוכים שבגילים כלל, בדרך מעלה,
נמוך והוא הישראליים התלמידים של היחסי מיקומם יורד הגיל שעולה ככל אולם
הגיל עם עולה אינו בארץ השותים שאחוז משום בעיקר זאת .15 בגיל במיוחד
אלה נתונים מקריאת הנוצר הרושם האחרות. בארצות עולה הוא בה מהירות באותה
מהמקובל מוקדם יותר הרבה בגיל לשתות מתחילים בארץ שהתלמידים הוא
איטי בקצב עולה השותים אחוז ההתבגרות בגיל אך שנבדקו, האחרות בארצות

בלבד.

אלכוהול לשתות נוהגים הם כי שדיווחו התלמידים של השתייה דפוסי מניתוח
אולם, ימים. 4.5 הוא לתלמיד השתייה ימי ממוצע כי עולה בחודש, פעם לפחות
התלמידים מקרב בלבד 100/0 עלידי מדווחים השתייה ימי מכלל 500/0 כי מסתבר
בקרב משמעותית קבוצה שישנה האפשרות את מעלה כשלעצמו, זה, נתון השותים.
באלכוהול. בשימוש הקשורות בעיות לפיתוח ממש של בסיכון הנמצאת התלמידים,
הגבוהות בכיתות מהבנות ו0/><6.8 מהבנים שכ120/0 בממצאים מתחזק זה רושם
מספר תוך יותר או אלכוהוליים משקאות (חמישה מופרזת שתייה על מדווחים
אחת פעם לפחות השתכרו כי מדווחים דומים ושאחוזים האחרון, בחודש שעות)
במקום יחסית נמצאת ישראל הסקר, מדינות לשאר בהשוואה כי לציין יש בעבר.

המשתכרים. הנוער בני באחוז מאוד נמוך

כמו^, יחסית. גבוה הכלכלי שמצבם אלה בקרב יותר גבוהה האלכוהול צריכת
תלמידים בקרב יותר גבוהה האלכוהול שצריכת נמצא לחשוב, שמרבים למה ובניגוד

חדשים. עולים תלמידים בקרב לצריכה בהשוואה ותיקים ישראלים

מרמזת שונות גיל קבוצות בקרב אלכוהול בשתיית הראשונה ההתנסות גיל בדיקת
להיות יכולות כזאת למגמה אלכוהול. שתיית תחילת בגיל ירידה של מגמה על
אלכוהול צריכת בשיעורי משמעותית בעלייה להתבטא העלולות חמורות משמעויות

הקתב. בעתיד נוער בני בקרב
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השנים 1510 במהלך לארץ שחדרה האלכוהול שתיית שתרבות ,p אם מסתבר,
אף הנוער. בני של לעולמם גם אלא המבוגרים, של לעולמם רק לא חדרה האחרונות,
המקובלת אלכוהול, של המתונה לצריכה אדישות של מסוימת במידה שמתייחס מי
של המשמעותיים האחוזים נוכח אדיש להישאר יתקשה היהודית, בתרבות גם
ונוכח  והשתכרות מופרזת שתייה  נוער בני בקרב מופרזת אלכוהול צריכת
בולטים הסיכונים אלכוהול. שתיית תחילת בגיל משמעותית לירידה הסימנים
אחרים, בפרקים המוצגות לתופעות במקביל אלו ממצאים בוחנים כאשר במיוחד
האחרון) בחודש (כ100/0 אלכוהול ששתו נהגים עם נוער בני של הנסיעה שכיחות כגון
מושפעות להיות העלולות ביןאישית, אלימות כמו אחרות סיכון התנהגויות ורמת

אלכוהול. משתיית לרעה

בסמים שימוש
ביכולתנו שאין ומכאן בסמים השימוש בתחום שאלות כלל לא הרבלאומי הסקר
כמו^, אחרות. ממדינות מקבילים נתונים לבין הישראלי הסקר נתוני בין להשוות
שונות במדינות בסמים השימוש בתחום שונים מחקרים של פרסומים מגוון מבדיקת
בשל הללו לפרסומים זה מחקר תוצאות בין מהימנה השוואה לערוך ניתן לא כי עולה
השאלות מתודולוגית. התאמה ואי שונות אוכלוסיות שונות, גיל קבוצות דגימת

הממלכתית. החינוך במערכת י'י"א כיתות לתלמידי רק הופנו סמים בנושא

הממלכתית החינוך במערכת י'י"א כיתות מתלמידי 10.50/0 כי מראה הסקר
זהה זה שיעור בכדורים. או כלשהם חוקיים בלתי בסמים האחרונה בשנה השתמשו
נמצא בנוסף, בסמים. למלחמה הרשות סקר נתוני של משני בניתוח שהתקבל לשיעור
למטרות שלא הרגעה או שינה כדורי ו/או הרזיה או מרץ בכדורי השתמשו שכ8.50/0
ו0/<2.7 מהבנים 7.00/0) מהתלמידים 4.70/0 כי נמצא pixj האחרונה. בשנה רפואיות
נל.ס.ד. קשים בסמים המשתמשים אחוז מריחואנה. או בחשיש השתמשו מהבנות)
הוא קוקאין] או קראק ו/או פרסי קוק או הירואין אופיום, ו/או (מתדון) אדולן ו/או

הבנות. בקרב ו0'0.79 הבנים בקרב 5.70/0

פעם רק ולו כלשהו, לשימוש מתייחסים שהנתונים לזכור יש בישראל המצב בהערכת
היו י'י"א כיתות תלמידי מקרב %21j שאם ברור, האחרונה. בשנה ובודדת אחת
זאת, עם פחותה. היתה הדאגה חדפעמי, באופן כלשהו סס טועמים או מנסים רק
מקרב אינטנסיבי. יותר הרבה לשימוש המגיעים תלמידים המשתמשים בקרב יש
מהבנים 37.80/0 דיווחו האחרונה בשנה בחשיש השתמשו כי שדיווחו התלמידים
בשנה יותר או פעמים 25 זאת עשו כי המינים) משני 33.00/0 (סה"כ מהבנות ו25.00/0

בסמים למלחמה הרשות סקר של הממצאים עם אחד בקנה עולה זה ממצא החולפת.
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של לשימוש הגיעו האחרונה בשנה בחשיש מהמשתמשים לשליש קרוב כי נמצא בו
.(1996 ועמיתיו (רהב בחודש יותר או פעמים עשר

בהשוואה ותיקים תלמידים בקרב הסמים סוגי בכל יותר רב לשימוש נטייה קיימת
הנתונים סטטיסטית. מבחינה מובהקים אינם הפערים כי אם עולים, לתלמידים
הנטייה יותר: מורכבים בסמים ושימוש חברתיתכלכלית רמה בין הקשר לגבי
p7 מאוד טוב כלכלי מרקע תלמידים בקרב יותר גבוהה נמצאה בסמים לשימוש

הבינוניות. מהשכבות לתלמידים בהשוואה טוב, לא כלכלי מרקע תלמידים בקרב

מקורות ישנם במחקר, הכלולים התחומים לשאר בניגוד בסמים, השימוש בתחום
ביכולת הוא הנוכחי המחקר של ייחודו בישראל. התופעה היקף לגבי נוספים מידע
סיכון התנהגויות דפוסי של הרחב בהקשר בסמים השימוש של התופעה את לבחון
השווים. וקבוצת ביתהספר המשפחה, כמו חברתיים למערכים ובחשיפה אחרות,

המחקר. בהמשך ייעשו זה סקר נתוני על אלו מעמיקים ניתוחים

מין התנהגויות
ולא הממלכתי, בחינוך י'י"א כיתות תלמידי בקרב רק נמדד מין התנהגויות נושא גם
הנו מין התנהגויות בתחום הישראלי השאלון זאת, עם הרבהלאומי. בסקר נכלל
הנתונים בין השוואה שאפשרה עובדה בארה"ב, שבוצע הנוער סקר עם הלים

האמריקני. בסקר שהתקבלו ממצאים לבין הישראלים

הממלכתית החינוך במערכת (י'י"א) הגבוהות הכיתות מתלמידי מבוטל לא חלק
קיימת שנבדק הנוער שבקרב לומר, ואפשר מינית, לפעילות הכניסה סף את עברו
אמנם מגיעים אינם זאת פעילות של ממדיה משמעותי. מידה בקנה מינית פעילות
מתלמידי כ200/0 למדי: נרחבת בתפוצה מדובר ברם ,(50^0 (מעל בארה"ב לממדים
מין יחסי קיימו שכבר דיווחו מהבנות) וכ0^<14 מהבנים (כ0^28 י'י"א כיתות

אחד. מבןזוג יותר עם זאת שעשו ציינו למחציתם וקרוב מלאים,

חלק מין. יחסי קיום בעת בטוחים מניעה באמצעי השימוש הוא שנבדק מרכזי נושא
לנקוט מבלי האחרונה בפעם זאת עשו מין, יחסי קיימו שכבר התלמידים מן ניכר
מין, יחסי שקיימו מהבנות וכ0^20 מהבנים כ430/0 הנדרשים: הזהירות באמצעי
כ0^13 מחלות; העברת למניעת בקונדום להשתמש מבלי האחרונה בפעם זאת עשו
שימוש ללא האחרונה בפעם זאת עשו מין, יחסי שקיימו מהבנות וכ0'*<16 מהבנים



בישראל נוער 24

יחסי שקיימו מהבנות וכ110/0 מהבנים כ40/0 ואילו כלשהו; בטוח מניעה באמצעי
סמים. צרכו או אלכוהול ששתו לאחר האחרונה בפעם זאת עשו מין,

מין יחסי כי לזכור יש בכך, הכרוכות המוסריות או הדתיות לשאלות להתייחס מבלי
ובראשם משמעותיים, סיכונים במספר כרוכים הולמים הגנה באמצעי שימוש ללא
נתוני אחרות. מין במחלות או באיידס בהידבקות והסתכנות רצויים בלתי הריונות
דיווחו מהבנים ו10.60/0 בהריון, כבר שהיו דיווחו מהבנות .z%6 כי מראים הסקר

יותר. או אחת פעם להריון, מישהי שהכניסו

וגופנית נפשית בריאות
עצמי ודימוי כללית הרגשה

הנוער. בני של הכללית הרווחה לתחושת הקשורים ממדים במספר עוסק זה פרק
הנו הנבדקים של הכללית הנפשית הרווחה על המצביעים הכלליים המדדים אחד
הישראלים התלמידים אחוז שלהם. האושר הרגשת מידת את הבודק מדד
רוב המדינות. בדירוג בינוני במקום נמצא (כ300/0), מאוד מאושרים המרגישים
שמתחתיה והמדינות ישראל, מעל מדורגות במחקר שהשתתפו המערביות המדינות
הארצות, בכל בגיל העלייה עם יורדת האושר תחושת אירופה. ממזרח בעיקר הן

בנות. בקרב יותר ונמוכה
i

חוסר של ולתחושה אונים חוסר של כללית לתחושה מתייחסים נוספים מדדים שני
יחסית. טוב במצב בישראל והבנות הבנים נמצאים אלו מדדים בשני עצמי. ביטחון
וחסרי (כ0'249) אונים חסרי מרגישים ישראלים תלמידים של יחסית נמוך אחוז

הבינלאומי. בדירוג הנמוכים בין שהם שיעורים (כ280/0), עצמי ביטחון

העולים התלמידים בין משמעותיים הבדלים נמצאו הללו המדדים בשלושת
מרגישים העולים התלמידים בקרב יותר נמוך אחוז הוותיקים: לתלמידים
מהתלמידים יותר גבוה אחוז ואילו הוותיקים, לתלמידים בהשוואה מאושרים
בהרגשה הבדלים נמצאו כמו^, עצמי. ביטחון וחסרי אונים חסרי מרגישים העולים
מאושרים המרגישים התלמידים אחוז שונה: כלכלי מרקע תלמידים בין הכללית
כלכך לא הכלכלי שמצ^ ממשפחות תלמידים בקרב (200/0) מאוד נמוך הנו מאוד
כמו^, .(500/0) מאוד טוב הכלכלי שמצ^ ממשפחות לתלמידים בהשוואה טוב
תלמידים בקרב יותר שכיחה עצמי ביטחון חוסר ותחושת האונים חוסר תחושת

גבוה. כלכלי מרקע לתלמידים בהשוואה נמוך כלכלי מרקע
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בני של גבוהים שיעורים על מצביעה בישראל התלמידים של הגופני הדימוי בחינת
מדי רזים או הבנים) בקרב וכ240/0 הבנות בקרב (כ410/0 מדי שמנים המרגישים נוער
יחסית גבוהים הינם אלו אחוזים הבנים). בקרב וכ210/0 הבנות בקרב (כ120/0

השיעור עם אחד בקנה עולים אלו ממצאים כי לציין, יש אחרות. למדינות בהשוואה
(כשליש). במשקלן להפחית כדי דיאטה העושות בישראל בנות של הגבוה

תופניים נפשיים סימפטומים
והן נפשיים סימפטומים שיעורי לגבי הן מדאיגים, ממצאים התקבלו זה פרק בניתוח
בישראל מהתלמידים כרבע בישראל. נוער בני בקרב גופניים סימפטומים לגבי
החודשים בששת יום כל כמעט ירוד רוח במצב היו ו/או עצבנות ו/או כעס הרגישו
לשאר בהשוואה ביותר הגבוהות בין הינה בישראל זו תופעה שכיחות האחרונים.
בטן כאבי ו/או ראש כאבי הרגישו מהבנים וכ300/0 מהבנות כ0/><45 הסקר. מדינות
הנו זה ממצא גם האחרונים. החודשים בששת בשבוע מפעם יותר סחרחורות ו/או
סובלים הישראלים שהתלמידים מכאן, הבינלאומית. בהשוואה ביותר הגבוהים בין
סימפטומים חווים שהם בכך המתבטאות משמעותיות, פסיכוסומטיות מתופעות
תופעת אחרות. במדינות נוער לבני בהשוואה גם גבוהה, בשכיחות וגופניים נפשיים
תלמידים בקרב יותר שכיחה נמצאה הגופניים, והן הנפשיים הן הסימפטומים,
הבדלים אין גבוה. כלכלי מרקע לתלמידים בהשוואה נמוך, כלכלי מרקע ממשפחות

לעולים. ותיקים בין משמעותיים

הינה כאחד וגופנית נפשית לבריאות כקשורה מהספרות הידועה נוספת תופעה
כ220/0 מדאיגים: זה בתחום הממצאים גם השינה. והפרעות העייפות תופעת
בשבוע מפעם יותר של בתדירות להירדם קשיים על דיווחו הישראלים מהתלמידים
בדרך עייפים מרגישים הישראלים מהתלמידים כרבע האחרונים. החודשים בששת
בקרב מהגבוהים הינם אלו ממצאים שני בשבוע. פעמים ארבע לפחות לביתהספר
שכיחה העייפות תופעת בנות. אצל והן בנים אצל הן במחקר, השותפות המדינות
כלכליות משכבות תלמידים ובקרב לעולים, בהשוואה ותיקים תלמידים בקרב יותר

נמוכות.

תרופות צריכת
וכ0/"40 מהבנות כ600/0 כי עולה נוער בני בקרב תרופות צריכת של התופעה מניתוח
ו/או גופניים בסימפטומים לטיפול לפחות אחת תרופה האחרון בחודש נטלו מהבנים
לטיפול האחרון בחודש יותר או תרופות שתי נטלו מהתלמידים כרבע נפשיים.
כאשר האחרות. במדינות שנמצאו לאחוזים זהים אלו אחוזים אלו. בסימפטומים



בישראל נוער 26

שיעור כי עולה סימפטומים, של שונים סוגים לגבי התרופות צריכת את מנתחים
בהשוואה ביותר הנמוך הוא הצטננות ו/או שיעול בגלל בישראל התתפות צריכת
בטן כאבי ראש, בכאבי לטיפול התרופות צריכת שיעור זאת, לעומת הבינלאומית.
עם בהתאמה נמצאת התרופות צריכת זו. בהשוואה בינוניגבוה הוא גב וכאבי

אלו. סימפטומים של יחסית הגבוהה השכיחות

בקרב יותר שכיחה תתפות צריכת למחקר, השותפות המדינות בכל גם כמו בישראל,
בגילאים בתרופות נכון לשימוש בחינוך תשומתלב למקד יש בנים. לעומת בנות

החיים. בהמשך בהן השימוש דפוסי על להשפיע היכול דבר הצעירים,

פציעות
ומתאונות מפציעות ההיפגעות שיעורי לבחינת היום המקובלים המידע מקורות
עלידי המרוכזים והאשפוז התמותה נתוני את כוללים בישראל נוער בני בקרב
הנתונים ואת מחלות, לבקרת הלאומי והמרכז לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
החינוך משרד נתוני החינוך. במשרד בדרכים לבטיחות הגף עלידי המרוכזים
תלמידים של פציעות על מנכ"ל, חוזר לפי בתיספר, של דיווחים על מבוססים

אליו. בדרך או ביתהספר בשטח המתרחשות

הנפוצה נוער, בני בקרב פציעות על נתונים איסוף בשיטת שימוש נעשה זה במחקר
של האפידמיולוגיה על יותר מקיפה מצב תמונת לקבל המאפשרת העולם, בכל היום
בכל אשפוז. לכדי הגיעו בהכרח לא אך רפואי, טיפול שדרשו קטלניות לא פציעות
הפציעות בשיעורי משמעותיים הבדלים נמצאו אלו, נתונים נאספו בהן המדינות
נובעים, אלו הבדלים המינהלייס. המידע מקורות לעומת הסקר מנתוני שהתקבלו
הנוכחי, המחקר בשיטת הנמדדות פציעות של יותר הנמוך החומרה מסף בחלקם,
פחות שמושפעת התלמידים של העצמי/אנונימי הדיווח משיטת ובחלקם,

תתדיווח. של מאפשתיות

על בארץ הקיים למידע ניכרת במידה תורמים זה בפרק המוצגים שהנתונים מכאן,
לקבל מאפשרים הממצאים נוער. בני של קטלניות לא מפציעות ההיפגעות דפוסי
דמוגרפיים; וחתכים גיל שכבות מין, קבוצות לפי הנפגעים שיעורי של מצב תמונת
תוך החומרה, ודרגת ההתרחשות, נסיבות מקום, לפי הפציעות סוגי התפלגות ושל
זה בפרק מוצגים כמוע, בעולם. אחרות ממדינות מקבילים נתונים עם השוואה
שונים סוגים על האחראיות מרכזיות סיכון התנהגויות דפוסי של בסיסיים נתונים

הנוער. בני בקרב פציעות של
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אחת פעם לפחות נפצעים י"א עד ו' כיתות תלמידי מכלל כ300/0 הסקר, ממצאי לפי
מכלל 15.8^0 כמוע, אחות. או חובש רופא, בידי טיפול הדורשת פציעה בשנה,
יום של להיעדרות שגרמה דיה, חמורה פציעה נפצעו י"א עד ו' בכיתות התלמידים
רפואי טיפול שחייבה או אחרת, יומית יום מפעילות או מביתהספר לפחות אחד
תלמידים הס הנפגעים מכלל כ27.20/0 אשפוז. או ניתוח תפרים, גבס, כמו משמעותי,
גבס, כמו משמעותי רפואי טיפול שדרשו כאלו  יחסית חמורות פציעות שנפצעו

בביתחוליס. לפחות אחד יום של אשפוז או ניתוח תפרים,

ההיפגעות שיעור בהן המדינות אחת הינה ישראל כי מלמדת הבינלאומית ההשוואה
חמורות בפציעות רק מתרכזים כאשר אולם, במיוחד. גבוה הוא הנוער בני של
הפציעות שיעור בביתחולים, אשפוז או ניתוח תפרים, גבס, כמו רפואי טיפול שדרשו
שהשיעור אפשרות על מרמז זה הבדל הבינלאומית. בהשוואה יותר נמוך בישראל
ושימוש נגישות של גבוה יחסי שיעור משקף בישראל הפציעה סוגי כל של הגבוה
למדינות בהשוואה קלה, פציעה למקרי ביתהספר) אחות (כגון בריאות בשירותי

אחרות.

הפציעה. אירועי למספר ולא שנפגעו התלמידים למספר רק מתייחסים אלו נתונים
כלשהי, פציעה על שדיווחו הישראלים מהתלמידים 57.59/0 הסקר, ממצאי לפי
שמספר מכאן, לסקר. שקדמו החודשים 12 במהלך יותר או פעמיים נפצעו כי דיווחו

שנפגעו. התלמידים ממספר בהרבה גבוה הפציעה אירועי

ביותר החמורה שפציעתם דיווחו שנפגעו מהתלמידים ש320/0 מהנתונים עולה עוד
מחוץ ספורט במתקני וכ0/><19 בכביש 200/0 בבית, כ210/0 בביתהספר, התרחשה
או בחפצים היתקלות נפילות, היו הפציעה לאירועי העיקריות הסיבות לביתהספר.
וגלגיליות אופניים על ורכיבה ,(35.70/0) ספורטיבית פעילות ,(40.40/0) חתכים

.(15.5>/0)

פציעות, על בפרק בהרחבה שנדונו המתודולוגיות המגבלות כל למרות כי ספק, אין
בישראל. נוער בני להיפגעות הנוגע בכל חמור מצב על מצביעים הממצאים

מרכזיות סיכון התנהגויות מספר לגבי ממצאים בפרק מוצגים הפציעה, לנתוני בנוסף
מעל הנוער. בני באוכלוסיית פציעה מקרי של מבוטל לא לאחוז כאחראיות הידועות
אינם שהם דיווחו אופניים על בשנה פעם לפחות שרוכבים התלמידים מכל 900/0

בראש "קסדה של הפרסום מסע לפני נאספו אלו נתונים קסדה. פעם אף חובשים
נסעו הם האחרון בחודש כי דיווחו התלמידים מכלל 100/0 מעל לכך, בנוסף טוב".
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עשרה כל מתוך אחד תלמיד לפחות דהיינו,  אלכוהול ששתה נהג בידי נהוג ברכב
"אם הפרסום מסע לפני נאספו הנתונים כאן, גם זו. להסתכנות נחשפו תלמידים
כבסיס במידע להשתמש מאפשר הנתונים איסוף של העיתוי נוהגים". לא שותים
הנתונים השוואת תוך אלו, בנושאים שנעשתה ההסברה של האפקטיביות להערכת

.1998 לאביב המתוכנן הבא בסקר שייאספו נתונים עם

אלימות
בחייו חשוף הישראלי הנוער כי בהשערה תומכים זה בפרק המוצגים הממצאים
מעל פיזית. והן מילולית הן ביןאישית, אלימות של יחסית גבוהה לרמה היומיומיים
אחת פעם לפחות הטרדות, או הצקות לבריונות, קורבנות היו התלמידים מחצית
שלוש כלפיו כזו תוקפנות חווה תלמידים חמישה מכל אחד ואילו הלימודים, בשנת
אחת פעם (450/0)השתתפו התלמידים למחצית קרוב השנה. במהלך יותר או פעמים
ו170/0 השנה, במהלך אחר ילד כלפי הצקות או הטרדות בריונות, במעשי יותר או
הבינלאומית בהשוואה יותר. או פעמים שלוש כזה במעשה השתתפו כי דיווחו
חשיפה שיעורי עם המדינות של העליון בשליש הישראלים התלמידים מדורגים
סקרים של תוצאות עם עקביים הממצאים יחסית. גבוהים בבריונות ומעורבות

בעבר. בישראל שהתבצעו חלקיים

במהלך פיזית תקיפה הותקפו (12.60/0) מהבנות עשירית ומעל (25.20/0) מהבנים כרבע
13.30/0 כאשר ("מכות") פיזית בתגרה השתתפו הנוער מבני למחצית קרוב השנה.
התלמידים רפואי. לטיפול ונזקקו כזו תגרה במהלך נפצעו מהבנות ו4.30/0 מהבנים
במהלך פעמים 1.1 בממוצע להם קרה כזה אירוע כי דיווחו תגרה במהלך שנפצעו

השנה.

האחרון החודש במהלך כי דיווחו מהבנות ו6.60/0 (22.60/0) מהבנים חמישית מעל
39.30/0 ואילו עצמית, הגנה לשם אקדח או (מקל) אלה סכין, כגון נשק, איתם נשאו
על בהסתמך נשק. נושא כיתתם מבני מישהו ראו כי טענו מהבנות ו24.80/0 מהבנים
היו, דווח עליו מהנשק 900/0 מעל כי להסיק ניתן בארה"ב דומה בסקר שנאסף מידע

חם. נשק ולא ועוד, אגרופנים אלות, סכינים, כגון קר, נשק כנראה,

כללית הינה באלימות והמעורבות לאלימות החשיפה תופעת כי מראים הממצאים
עולים תלמידים בין ההבדלים אחרות. או אלו אוכלוסייה שכבות של נחלתן ואינה
ולא קלים הבדלים הינם שנמצאו, הכלכליים ההבדלים או ותיקים לתלמידים

עקביים.
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אובדנות
תלמידי בקרב ורק אך אובדניים והתנהגות חשיבה לגבי ממצאים מובאים זה בפרק
בסקר נכללו לא אובדנות על השאלות הממלכתית. החינוך במערכת וי"א י' כיתות
השאלות ברם, המדינות. שאר לבין ישראל בין להשוות ניתן שלא ומכאן הרבלאומי

האמריקני. הנוער סקר נתוני עם ומושוות הלימות

וי"א י' בכיתות ונערות נערים של יחסית גבוה אחוז על מצביעים הממצאים
ברצינות חשבו כי דיווחו התלמידים מסךכל 17.30/0 אובדנית: חשיבה על המדווחים
יותר שכיחה זו אובדנית חשיבה האחרונים. החודשים ב12 התאבדות ניסיון על
התלמידים מסך יותר נמוך אחוז .(13.50/0) לבנים בהשוואה (20.60/0) בנות בקרב
גם התאבדות. ניסיון לבצע תכנית תכננו האחרונים החודשים ב12 כי דיווחו (9.10/0)

.(8.00/0) לבנים בהשוואה (10.10/0) הבנות בקרב יותר גבוהה השכיחות כאן,

ב12 כי דיווחו התלמידים מסך 6.40/0 כי מראים אובדנית התנהגות לגבי הממצאים
יותר גבוה זה אחוז אחת. פעם לפחות ממש, להתאבד ניסו הם האחרונים החודשים
על דיווחו התלמידים מסך כ3.40/0 .(5.80/0) לבנות בהשוואה (7.00/0) הבנים בקרב
רופא, בידי טיפול שדרשה יתר מנת או הרעלה בפציעה, שהסתיים התאבדות ניסיון

(0/ס2.8). לבנות בהשוואה (4.00/0) בנים אצל יותר הגבוה אחוז אחות, או חובש

בקרב כי עולה ב1990, בארה"ב שנעשה מסקר מקבילים לממצאים בהשוואה
(27.80/0) התאבדות ניסיון על רצינית חשיבה של השכיחות בארה"ב התלמידים
בישראל התלמידים בקרב השכיחות מאשר האחוז נקודות בעשר יותר גבוהה
כי מדווחים (18.80/0) בארה"ב תלמידים של יותר גבוה אחוז דומה, באופן .(17.30/0)

.(9.10/0) הישראלים לתלמידים בהשוואה התאבדות, ניסיון לביצוע תכנית תכננו
התלמידים בין הפער קטן האובדנית ההתנהגות בתחום הממצאים את בוחנים כאשר
ניסו הס כי מהתלמידים 0/ס8.8 דיווחו בארה"ב הישראלים. התלמידים לבין בארה"ב
מהתלמידים 6.40/0 לעומת האחרונים, החודשים ב12 אחת פעם לפחות להתאבד
לארה"ב בהשוואה ,(3.4^0) בישראל תלמידים של יותר גבוה אחוז ברם, בישראל.
מנת או הרעלה בפציעה, הסתיים הללו ההתאבדות מניסיונות אחד כי דיווחו ,(2.60/0)

שפורסמו מהתאבדויות תמותה נתוני אחות. או חובש רופא, בידי טיפול שדרשה יתר
ארה"ב בין בהשוואה כי מראים (WHO 1990) העולמי הבריאות ארגון עלידי
הגברים בקרב יותר גבוה ,2415 גילאי בקרב מהתאבדויות התמותה שיעור לישראל,
בארה"ב בהרבה גבוהים המינים שני בקרב השיעורים אולם לנשים, בהשוואה

לישראל. בהשוואה
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סיכום
של היומיומיים החיים תחומי את המתארת מצב תמונת עולה הסקר מממצאי
חיוביות. כחוויות מצטיירים אלו מתחומים חלק בישראל. ויי"א כיתות תלמידי
וחוויות התנהגות לדפוסי באשר דאגה כמעורריס אחרים תחומים מתגלים לעומתם,
השונים חלקיו הישראלי. הנוער של ובטיחותו בריאותו ברווחתו, הפוגעים שליליות
בהשוואה בסקר שנחקרו מהתחומים אחד כל בהרחבה מציגים הנוכחי הפרסום של

בינלאומית.



^^ 1 ^0הנוער ^ במערכים
^ * החברת"ם

^נן הע\וו>ם וקבוצת ב>ת7זפר משפחה,
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4
משפחה

♦♦♦♦♦♦♦♦♦:♦♦♦♦♦

מבוא
על המשפיעים מרכזיים חיברות סוכני מספר ישנם החיברות, גישת פי על
בני של הבריאות והתנהגויות הבריאות התפתחות ועל בכלל, האנושית, ההתפתחות
.(Coieman 1961; WHO 1993) המשפחה הוא הראשוני החיברות p?a בפרט. נוער,
הילד. של והנפשית הפיזית ובריאותו רווחתו לקידום עוצמה רב p?p היא nnDvynn
חברתית תמיכה כי ההנחה ועל זו הנחה על התבססו החברה במדעי רבים מחקרים
של הבריאותיות התוצאות על רבה השפעה בעלת היא המשפחה מבני המתקבלת

.(Cohen and Syme 1985, Lin 1986; Sarason and Sarason 1985) בה החברים

הילד, בריאות על המשפחה השפעות בנושא המדעית הספרות של ממצה בסקירה
משפחתית והכוונה תמיכה דפוסי של המרכזית החשיבות את (1991) Pratt מדגיש
בסקירתו ולבטיחות. לבריאות הקשורים הנוער בני של התנהגויות דפוסי בעיצוב
פעילות דפוסי אכילה, דפוסי על המשפחה להשפעות אמפיריות הוכחות מביא הוא

מתבגרים. אצל בעיקר מין, והתנהגויות סיגריות עישון גופנית,

נמוכות רמות גבוה, עצמי דימוי כי נמצא, נוער בני על לאחרונה שנערכו במחקרים
ליחסים הקשורים המשתנים בין היו סיכונים לקיחת של נמוכות ורמות דיכאון של

.(Field et al. 1995; Ryan et al. 1994) ההורים עם חיוביים

ילדים של והנפשית הפיזית ובריאותם החברתית הסתגלותם כי מצאו גם מחקרים
המתקשים לילדים בהשוואה יותר, טובות הוריהם עם גלוי באופן לשוחח היכולים

.(King and Peart 1994) הוריהם עם לתקשר
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את הנוער תפיסות לגבי והבינלאומי הישראלי הסקר ממצאי את נסקור זה בפרק
כאמור, זו, תמיכה הגרעינית. משפחתם במסגרת זוכים הם לה והתמיכה הנגישות
הנפשית רווחתם ולשימור לקידום (Resilience factor) מרכזי מחסן גורם מהווה

חיובית. התנהגות דפוסי ועיצוב והפיזית,

משפחה של מדדים
משפחה, מבני חברתית תמיכה קבלת בנושא שאלות ארבע כלל הישראלי השאלון
נלקחו הללו השאלות כל בביתהספר. ההורים ומעורבות עזרה בנושא שאלות ושלוש
השאלות עם מלאה בצורה הלימות והן המיקוד), (שאלון הבינלאומי מהשאלון

במחקר. השותפות המדינות בשאר שנשאלו

המשפחה: מבני חברתית תמיכה שמדדו השאלות מארבע הורכבו מדדים שלושה
אביהם עם לשוחח מאוד להם קל או להם קל כי שדיווחו התלמידים את כלל האחד,
להם קל כי שדיווחו התלמידים את כלל השני אותם, מטרידים שמאוד נושאים על
והשלישי אותם, מטרידים שמאוד נושאים על אמם עם לשוחח מאוד להם קל או
בוגרים אחאים עם לשוחח מאוד להם קל או להם קל כי שדיווחו התלמידים את כלל

אותם. מטרידים שמאוד נושאים על

בביתהספר: הורים ומעורבות עזרה שמדדו השאלות משלוש הורכבו מדדים שלושה
הוריהם בביתהספר בעיות להם יש שכאשר שדיווחו התלמידים את כלל האחד
מוכנים הוריהם כי שדיווחו התלמידים את כלל השני להם, לעזור מוכנים תמיד
התלמידים את כלל והשלישי מורים, עם לשוחח כדי לביתהספר לבוא תמיד

בלימודים. להצליח אותם מעודדים תמיד שהוריהם

תוצאות
המשפחה מבני חברתית תמיכה

עם לשוחח מאוד להם קל או להם שקל התלמידים אחוז את מציגים ו2 1 תרשימים
73.20/0 כי מראות התוצאות אותם. מטרידים שמאוד נושאים על אמם עם או אביהם
מהבנות. ל59.30/0 בהשוואה אביהם עם לשוחח להם קל כי מדווחים מהבנים
ו'ז' בכיתות מ75.40/0 המינים שני בקרב בגיל העלייה עם בהדרגה יורדת זו תחושה
להם קל כי המדווחים התלמידים אחוז זאת, לעומת י'י"א. בכיתות ל58.20/0
בין משמעותי הבדל ללא ,84.20/0 הוא אותם שמטרידים נושאים על אמם עם לשוחח
כך המינים, שני בקרב בגיל העלייה עם זו בתחושה קלה ירידה ניכרת המינים.
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לעומת אמם עם לשוחח להם קל כי מדווחים ו'ז' בכיתות מהתלמידים ש89.70/0

י'י"א. כיתות מתלמידי 77.80/0

על אביהם עם לשוחח מאוד להם קל או להם שקל התלמידים אחוז :1 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי אותם, מטרידים שמאוד נושאים
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נושאים על אמם עם לשוחח מאוד להם קל או להם שקל התלמידים אחוז :2 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי אותם, מטרידים שמאוד
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או מאחיהם לקבל יכולים נוער שבני לתמיכה רבה חשיבות קיימת הנעורים בגיל
3 בתרשים המוצגות התוצאות אותם. שמטרידים בנושאים הבוגרים מאחיותיהם
בין משמעותי הבדל ללא ו'י"א, בכיתות התלמידים מכלל ש640/0 כך על מצביעות
נושאים על הבוגרים אחאיהם עם לשוחח מאוד להם קל או קל כי מדווחים המינים,
מההורים התמיכה בתחושת לירידה בניגוד כי לציין מעניין מאוד. אותם שמטרידים
האחים עם לקשר הנוגע בכל הפוכה נטייה מראות התוצאות בגיל, העלייה עם
עולה הבוגרים אחאיהם עם לשוחח להם שקל התלמידים אחוז דהיינו, והאחיות.

י'י"א. בכיתות ל67.20/0 ו'ז' בכיתות מ60.30/0 הגיל עם קלה עלייה

אחאיהם עם לשוחח מאוד להם קל או להם שקל התלמידים אחוז :3 תרשים
משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי אותם, מטרידים שמאוד נושאים על הבוגרים

1994

100 ך
90

?? 58?62.1 643 65 JZZ 67 .

0 I : 1 , w^m ' 1 ' ^ ' i

ו_ז ס ח. יא י_

לפי אביהם, עם לשוחח להם שקל התלמידים אחוז של השוואה מובאת 4 בלוח
אחוז הגיל קבוצות בשלוש המדינות, בכל כי מראים הממצאים וגיל. מין מדינה,
כמו^, הבנות. בקרב לאחוז בהשוואה אביהם עם משוחחים הבנים בקרב יותר גבוה
הן הישראלים, התלמידים בגיל. העלייה עם זה באחוז ירידה ישנה המדינות ברוב
בתחושת הבינלאומית בהשוואה מאוד גבוה בדירוג מדורגים הבנות, והן הבנים
ו13 11 בגילים הרביעי במקום מדורגים הישראלים הבנים לאביהם. הקירבה
עם לשוחח להן שקל המרגישות הבנות שאחוז למרות .15 בגיל השלישי ובמקום
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במקום בלוח הישראליות הבנות מדורגות הבנים, מאשר יותר נמוך הוא אביה
המדינות. בשאר לבנות בהשוואה ו15 13 בגילים הראשון ובמקום ,11 בגיל השלישי

נושאים על אביהם עם לשוחח מאוד להם קל או להם שקל התלמידים אחוז :4 לוח
וגיל מין מדינה, לפי אותם, מטרידים שמאוד

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
50.7 71.9 גרינלנד 60.6 78.6 שבדיה 76.8 89.8 גרינלנד
51.2 71.6 הונגריה 55.4 77.9 הונגריה 74.6 84.4 פינלנד
53.5 69.4 ישראל 56.1 77.0 גרינלנד 73.0 84.1 שבדיה
52.2 69.3 פינלנד 63.4 76.9 ישראל 74.9 83.2 ישיאל
53.1 68.7 שבדיה 55.0 75.0 פינלנד 72.4 81.7 הונגריה
47.1 66.4 ליטא 55.6 74.1 לטביה 80.7 79.6 ליטא
42.2 64.2 לטביה 48.1 70.1 ריסיה 70.4 77.7 רוסיה
40.9 63.7 רוסיה 50.9 69.0 ספרד 63.7 77.6 ויילס
39.2 63.1 גרמניה 62.4 68.8 ליטא 70.7 77.4 לטביה
39.8 62.7 פולין 48.8 67.6 פולין 70.2 77.4 גרמניה
45.7 62.3 ספרד 45.1 67.1 גרמניה 68.6 77.1 נורבגיה
41.9 58.6 הפלמית בלגיה 56.4 66 8 נורבגיה 69.6 77.0 פולין
48.9 57.5 ויילס 45.8 65.1 סלובקיה 67.3 76.3 ספרד
30.0 57.0 צרפת 47.6 65.0 דנמרק 62.7 72.2 הצפונית אירלנד
43.3 56.7 "מרק 53.5 62.8 הפלמית בלגיה 55.9 72.0 קנדה
36.9 56.3 סלובקיה 51.1 62.0 ויילס 63.3 71.7 דנמרק
29.6 55.9 אסטוניה 46.3 60.7 סקוטלנד 65.3 71.5 הפלמית בלגיה
38.8 55.4 צ'כיה 46.1 60.5 הצפונית אירלנד 61.0 71.0 סלובקיה
45.3 54.7 נורבגיה 37.3 58.6 צרפת 55.6 70.4 סקוטלנד
29.5 53.1 אוסטריה 41.5 58.5 אסטוניה 63.3 67.6 אסטוניה
41.8 52.5 סקוטלנד 40.9 58.0 קנדה 55.9 67.4 אוסטריה
44.8 49.5 הצפונית אירלנד 44.4 57.8 צ'כיה 44.8 61.9 צרפת
33.8 49.0 קנדה 38.7 57.4 אוסטריה 54.8 57.8 צ'כיה
27.9 44.3 הצרפתית בלגיה 32.5 51.1 הצרפתית בלגיה 41.1 52.2 הצרפתית בלגיה

ניכרת כאן גם .5 בלוח מוצגות לאמם הנוער בני בין הקשר לגבי דומות תוצאות
שמאוד נושאים על אמם עם המשוחחים התלמידים באחוז מסוימת אוניברסליות
ובנות בנים של דומים ובאחוזים בגיל, העלייה עם היורדת אותם מטרידים
ישראל של הדירוג כאן גם אמם. עם לשוחח מאוד להם קל או להם שקל המרגישים
לשאר בהשוואה הראשון במקום מדורגות הישראליות הבנות יחסית. מאוד גבוה
לעומתן, הישראלים, הבנים .15 בגיל הרביעי ובמקום ו13 11 בגילים המדינות
אלו ממצאים .13 בגיל השני ובמקום ו15 11 בגילים השביעי במקום מדורגים
בקלות קשר ליצור נוטים נוער בני כי שמצאו אחרים ממחקרים ממצאים מחזקים

.(Shulman 1993) אמם עם יותר רבה
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נושאים על אמם עם לשוחח מאוד להם קל או להם שקל התלמידים אחוז :5 לוח
וגיל מין מדינה, לפי אותם, מטרידים שמאוד

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
83.1 85.1 פינלנד 87.9 89.7 שבדיה 92.2 93.5 שבדיה
81.3 83.8 פולין 88.4 89.3 י"ייאל 90.6 93.5 גרינלנד
83.0 83.0 הונגריה 84.8 87.7 הונגריה 91.7 92.4 פינלנד
79.6 82.6 שבדיה 86.1 86.6 לטביה 91.9 91.4 ליטא
71.0 82.4 גרינלנד 86.6 86.5 פינלנד 89.0 90.4 הונגריה
76.6 80.8 ספרד 76.7 85.4 גרינלנד 92.4 89.6 פיליו
79.9 80.4 י"ייאל 824 84.4 ספרד 92.6 88.8 ישיאל
79.5 80.1 ליטא 84.8 83.5 פולין 91.6 88.7 ייילס
74.5 78.9 לטביה 83.7 81.0 ליטא 86.1 88.1 ריסיה
74.8 76.3 הפלמית בלגיה 74.1 80.2 רוסיה 87.7 87.6 ספרד
74.9 76.1 ויילס 83.8 79.5 נורבגיה 88.3 87.5 גרמניה
75.2 75.9 גרמניה 75.2 79.4 גרמניה 88.7 86.6 לטביה
65.1 73.8 אסטוניה 80.3 78.8 ויילס 86.4 86.0 נורבגיה
75.3 73.1 סלובקיה 83.0 78.7 הפלמית בלגיה 88.3 84.4 הצפונית אירלנד
77.0 72.9 דנמרק 84.8 78.2 סלובקיה 87.0 83.9 סלובקיה
68.7 72.9 אוסטריה 75.9 76.8 דנמרק 86.8 83.9 הפלמית בלגיה
71.7 71.5 רוסיה 77.2 75.3 אסטוניה 84.8 83.2 אסטוניה
70.0 71.1 צרפת 75.4 75.3 אוסטריה 84.5 831 סקוטלנד
73.0 70.4 צ'כיה 77.5 74.5 סקוטלנד 79.6 82.3 קנדה
78.2 68.6 הצפונית אירלנד 71.3 73.3 קנדה 82.4 82.3 דנמרק
73.4 67.6 סקוטלנד 79.2 73.2 הצפונית אירלנד 81.7 79.8 אוסטריה
76.5 67.0 נורבגיה 74.2 71.6 צרפת 83.3 78.0 צ'כיה
64.2 66.6 קנדה 78.9 69.9 צ'כיה 75.0 78.0 צרפת
60.7 65.4 הצרפתית בלגיה 63.3 68.3 הצרפתית בלגיה 68.5 68.8 הצרפתית בלגיה

אחיותיהם או אחיהם עם לשוחח להם שקל התלמידים אחוז את מציג 6 לוח
עם לקשר הנוגע בכל כי מראים בלוח הממצאים וגיל. מין מדינה, לפי הבוגרים
בכל לדירוגם בהשוואה יותר נמוך במקום מדורגים הישראלים התלמידים אחאים,
,11 בגיל השניםעשר במקום מדורגים הישראלים הבנים ההורים. עם לקשר הנוגע
לעומתם, הישראליות, הבנות .15 בגיל השמיני ובמקום 13 בגיל התשיעי במקום

ו15. 13 בגילים השמיני ובמקום 11 בגיל החמישי במקום מדורגות
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על הבוגרים אחאיהם עם לשוחח מאוד להם קל או להם שקל התלמידים אחוז ל 6 לוח
וגיל מין מדינה, לפי אותם, מטרידים שמאוד נושאים

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
77.1 76.0 הונגריה 70.5 81.3 לטביה 68.0 7י80 לטב^ה
75.4 75.3 ריסיה 68.3 75.5 ספרד 71.1 79.0 רוסיה
76.1 72.1 פינלנד 70.4 74.1 הונגריה 70.7 72.3 הונגריה
68.8 72.0 לטביה 66.7 70.3 ייסיה 65.0 69.5 ספרד
68.7 71.9 צ'כיה 67.4 68.2 פינלנד 63.0 69.0 צ'כיה
73.9 71.5 ספרד 63.6 66.6 ליטא 64.9 66.8 ליטא
64.4 67.8 פולין 59.7 66.5 צרפת 63.2 66.7 פינלנד
67.1 67.5 ישראל 71.4 65.3 צ'כיה 63.4 63.8 פולין
63.6 67.4 צרפת 62.8 64.5 ישראל 58.5 63.2 אסטוניה
69.3 67.0 סלובקיה 58.7 63.4 פולין 54.9 62.0 צרפת
65.4 66.6 קנדה 59.4 61.1 סלובקיה 61.3 61.9 סלובקיה
57.8 64.8 ליטא 61.2 60.5 קנדה 65.0 60.6 ישראל
64.0 62.8 אוסטריה 57.9 58.1 שבדיה 53.0 53.4 גרמניה
60.3 61.8 סקוטלנד 55.5 56.9 אוסטריה 49.3 51.5 דנמרק
63.4 61.6 הפלמית בלגיה 52.7 56.7 גרמניה 50.3 50.6 אוסטריה
63.9 58.9 הצפונית אירלנד 56.8 56.5 אסטוניה 50.1 49.6 קנדה
62.3 57.8 שבדיה 60.1 55.7 הפלמית בלגיה 47.9 49 6 ויילס
62.1 57.7 ויילס 49.1 55.2 דנמרק 56.1 49.5 הצפונית אירלנד
58.1 56.3 דנמרק 43.3 54.8 גרינלנד 45.6 48.3 שבדיה
60.7 56.2 גרמניה 45.7 49.9 הצרפתית בלגיה 42.6 46.8 הצרפתית בלגיה
56.8 56.2 אסטוניה 55.2 49.6 סקוטלנד 48.1 45.0 הפלמית בלגיה
51.5 52.1 גרינלנד 60.7 49.2 הצפונית אירלנד 47.8 43.7 סקוטלנד
57.5 51.4 נורבגיה 57.2 48.0 ויילס 43.2 40.7 נורבגיה
50.3 46.7 הצרפתית בלגיה 49.9 44.3 נורבגיה 36.8 38.7 גרינלנד

ומצב עלייה סטטוס לבין המשפחה מבני חברתית תמיכה בין הקשר מוצג 7 בלוח
עם לשוחח להם שקל מדווחים הוותיקים בקרב יותר גבוה אחוז סובייקטיבי. כלכלי
ההבדל העולים. בקרב לאחוז בהשוואה אותם, שמטרידים נושאים על משפחתם בני
אחאים עם לקשר הנוגע בכל רק ומובהק משמעותי הוא לעולים הוותיקים בין
גם מראים 7 בלוח המוצגים הממצאים בהתאמה). 47.2"/0 לעומת 65.6^0) בוגרים
יותר גבוה הוא הבוגרים אחיהם או הוריהם עם לשוחח להם שקל התלמידים שאחוז
על שדיווחו לתלמידים בהשוואה מאוד טוב כלכלי מצב על שדיווחו תלמידים בקרב
ההורים עם בקשר יותר חזקים אלו הבדלים טוב. כלכך לא או טוב כלכלי מצב

אחאים. עם לקשר הנוגע בכל ההבדלים לעומת
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כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי המשפחה, מבני תמיכה של מדדים :7 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי:

מאוד להם קל או להס שקל התלמידים אחוז
= עם אותם. מטרידים שמאוד נושאים על לשוחח

אחאיהס
הבוגרים אמם אביהם

עלייה סטטוס
65.6 84.4 66.0 ותיקים
47.2 82.7 64.9 עולים

p<0.001 N.S. N.S. מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
67.0 88.1 75.9 מאוד טוב
63.9 86.0 67.3 טוב
63.1 79.8 58.5 לאכלכךטוב

p<0.05 p<0.001 P<0.001 מובהקות

בביתהספר הורים ומעורבות עזרה
כאשר להם לעזור מוכנים שהוריהם המדווחים התלמידים אחוז את מראה 4 תרשים
מהבנות 84.4^0 כי מראים הממצאים וכיתה. מין לפי בביתהספר, בעיות להם יש
יורד זה אחוז בביתהספר. בעיות בפתרון מהוריהם לעזרה זוכים מהבנים ו80.60/0

י'י"א. בכיתות ל0'78.69 ו'ז' בכיתות מ85.50/0 בגיל העלייה עם מעט

לביתהספר לבוא מוכנים שהוריהם המדווחים התלמידים אחוז את מראה 5 תרשים
מהבנים 77.60/0 כי מראים הממצאים וכיתה. מין לפי מוריהם, עם לשוחח כדי
עם לשוחח בכדי לביתהספר לבוא מוכנים הוריהם כי מדווחים מהבנות ו72.40/0

ל0/"72.2 ו'ז' בכיתות מ77.29/0 בגיל העלייה עם קלה ירידה ישנה כאן, גס מוריהם.
י'י"א. בכיתות

בלימודים, להצליח אותם מעודדים שהוריהם התלמידים אחוז את מציג 6 תרשים
מהוריהם עידוד מקבלים ו'י"א כיתות תלמידי מכלל ל0/><90 קרוב וכיתה. מין לפי
תלמידים של יותר גבוה אחוז המינים. בין משמעותי הבדל ללא בלימודים, להצליח
לתלמידים בהשוואה מהוריהם, עידוד מקבלים (91.9^0) ו'ז' בכיתות צעירים

.(839^0) י'י"א בכיתות יותר מבוגרים
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בעיות להם יש כאשר להם לעזור מוכנים שהוריהם התלמידים אחוז :4 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים ל וכיתה מין לפי בביתהספר,

100 , 87 9
90  83.3 י 82.3 847 81

40  I^^^^H , \";^i... . arHlfBlf '  '

0 1 ו ז

וז ח0 ■יא

עם לשוחח כדי לביתהספר לבוא מוכנים שהוריהם התלמידים אחוז :5 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי מוריהם,

100 ך

90  81 78.7
80 . 73.7 1 . 72.8 ?04 73.6

וז ח0 'יא
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מין לפי בלימודים, להצליח אותם מעודדים שהוריהם התלמידים אחוז :6 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה:

100 ך 90.3 938 90.7 90.7
90 . _"""1 1 846 83.1
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בעיות להם יש כאשר להם לעזור מוכנים שהוריהם התלמידים אחוז :8 לוח
וגיל מין מדינה, לפי בביתהספר,

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות~ בנים מדינה בנות בני0 מדינה בנות בנים מדינה
81.9 791 ישראל 85.8 84.3 ישראל 87.8 84.3 פיליו
73.1 77.8 פולין 85.1 84.0 שבדיה 87.4 83.3 ישראל
72.8 74.4 שבדיה 79.5 82.4 פולין 84.8 81.5 שבדיה
67.2 67.7 הונגריה 78.8 76.4 ספרד 81.8 81.1 ייילס
70.0 67.3 ספרד 72.8 72.5 צרפת 84.3 79.6 הצפונית אירלנד
59.0 66.3 לטביה 69.9 72.0 ייילס 80.6 78.4 הונגריה
74.1 64.9 דנמרק 73.9 71.7 דנמרק 81.9 77.2 לטביה
60.1 64.4 הצרפתית בלגיה 69.8 71.4 הפלמית בלגיה 78.2 75.7 הפלמית בלגיה
69.2 64.3 צרפת 68.5 70.6 הונגריה 81.9 75.6 דנמרק
64.8 63.1 ייילס 61.2 70.0 ריסיה 81.0 75.6 ספרד
64.5 62.3 הפלמית בלגיה 68.3 69.7 לטביה 75.5 74.8 גרמניה
59.3 59.9 סלובקיה 69.3 69.0 הצפונית אירלנד 78.3 74.1 רוסיה
67.3 59.4 הצפונית אירלנד 64.4 66.9 הצרפתית בלגיה 75.7 73.9 צרפת
50.3 58.5 רוסיה 59.1 66.9 גרמניה 76.0 71.6 אוסטריה
61.2 57.3 סקוטלנד 66.1 66.3 סקוטלנד 73.2 71.5 סקוטלנד
49.1 55.8 קנדה 63.6 65.8 סלובקיה 72.8 70.2 קנדה
54.5 54.7 גרמניה 68.5 62.0 נורבגיה 72.2 69.8 הצרפתית בלגיה
61.7 52.6 נורבגיה 57.9 61.7 קנדה 73.4 69.7 סלובקיה
47.9 49.8 ליטא 56.5 61.5 אסטוניה 72.5 68.0 אסטוניה
50.1 49.2 צ'כיה 59.0 56.6 ליטא 71.7 65.8 נורבגיה
45.5 48.5 אסטוניה 55.0 55.9 אוסטריה 73.7 65.0 ליטא
47.0 48.4 גרינלנד 56.5 54.7 פינלנד 66.3 64.6 צ'כיה
47.6 46.4 פינלנד 60.0 51.1 צ'כיה 67.4 63.4 פינלנד
47.1 42.8 אוסטריה 45.3 42.9 גרינלנד 46.6 39.8 גרינלנד
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התלמידים מקבלים אותם והתמיכה העזרה דפוסי את מציגים 108 לוחות
התלמידים בין השוואה תוך וללימודים, לביתהספר הקשור בכל מהוריהם
בין משווה לעיל 8 לוח למחקר. השותפות המדינות בשאר לתלמידים הישראלים
בעיה להם יש כאשר להם לעזור מוכנים שהוריהם התלמידים אחוזי את המדינות
השני, במקום 11 בגיל מדורגים המינים משני הישראלים התלמידים בביתהספר.
דומה תמונה בלוח. המדינות שאר לכל בהשוואה הראשון, במקום ו15 13 ובגילים
לביתהספר לבוא מוכנים שהוריהם התלמידים אחוז את המשווה ,9 בלוח מתקבלת
11 בגילים השני במקום זה בלוח מדורגים הישראלים הבנים מוריהם. עם לדבר כדי
במקום הישראליות הבנות מדורגות לעומתם, .15 בגיל הראשון ובמקום ו13
אחוז של הבינלאומית ההשוואה את מציג 10 לוח הגיל. קבוצות שלוש בכל הראשון
מדורגים כאן, גם בלימודים. להצליח אותם מעודדים שהוריהם התלמידים
במקום מדורגות הישראליות הבנות ביותר: גבוה במקום הישראלים התלמידים
השני במקום מדורגים הישראלים הבנים ואילו הגיל, קבוצות שלוש בכל הראשון

ו15. 13 בגילים הראשון ובמקום 11 בגיל

לפי מוריהם, עם לדבר כדי לביתהספר לבוא מוכנים שהוריהם התלמידים אחוז :9 לוח
וגיל מין מדינה,

15 גיל גיל13 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
77.4 73.4 ישיאל 71.5 71.6 נורבגיה 81.0 76.0 דנמרק
70.5 70.0 דנמרק 78.5 71.0 ישיאל 83.0 72.8 ישראל
65.2 64.8 ספרד 73.2 70.8 "מרק 69.3 69.3 נורבגיה
68.3 64.7 נורבגיה 69.4 68.8 ספרד 73.7 68.1 הצפונית אירלנד
68.7 62.0 צרפת 69.7 67.2 צרפת 69.1 68.0 ייילס
59.5 60.7 גרמניה 58.4 65.7 גרמניה 71.6 67.5 ספרד
61.7 53.8 ייילס 71.3 64.8 שבדיה 70.4 67.5 גרמניה
61.8 53.5 הצפונית אירלנד 62.8 63.2 הצפונית אירלנד 67.4 64.8 צרפת
59.7 53.2 סקוטלנד 60.6 63.0 ייילס 69.3 61.6 שבדיה
60.7 52.1 שבדיה 62.5 59.4 סקוטלנד 64.9 60.7 סקוטלנד
49.2 49.8 קנדה 58.3 57.1 הפלמית בלגיה 63.2 56.5 אוסטריה
52.6 48.9 הפלמית בלגיה 49.9 53.1 קנדה 54.6 56.5 סלובקיה
42.2 45.8 הצרפתית בלגיה 53.5 49.0 אוסטריה 59.7 55.6 קנדה
40.3 45.8 סלובקיה 47.0 48.3 סלובקיה 49.5 51.2 הפלמית בלגיה
47.8 45.2 אוסטריה 45.8 47.1 הצרפתית בלגיה 49.0 45.9 הצרפתית בלגיה
38.3 40.1 פולין 46.4 42.9 צ'כיה 52.1 43.8 צ'כיה
38.3 38.0 הונגריה 40.5 34.7 פולין 37.9 37.0 הונגריה
39.0 37.8 צ'כיה 33.0 34.0 הונגריה 47.6 36.4 פיליו
25.9 30.3 לטביה 25.6 27.5 לטביה 31.0 33.4 לטביה
25.8 23.2 גרינלנד 22.7 22.8 גרינלנד 30.7 30.2 ליטא
18.0 18.3 ליטא 12.0 19.7 רוסיה 19.1 22.4 ריסיה
10.8 14.1 רוסיה 21.5 19.6 ליטא 24.1 22.2 גרינלנד
12.5 9.9 פינלנד 18.4 17.4 פינלנד 25.1 18.7 פינלנד
12.4 9.7 אסטוניה 14.0 16.6 אסטוניה 20.6 17.8 אסטוניה
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מין מדינה, לפי בלימודים, להצליח אותם מעודדים שהוריהם התלמידים אחוז :10 לוח
וגיל

גיל15 גיל13 11 גיל
בנות בניס מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
87.2 87.2 י"ייאל 90.9 90.5 ישיאל 91.8 90.8 הצפונית אירלנד
79.6 83.2 קנדה 82.7 87.1 ייילס 95.9 89.4 ישראל
84.1 81.8 הצפונית אירלנד 86.7 86.3 הצפונית אירלנד 87.5 88.9 ייילס
77.6 80.2 סקוטלנד 84.3 84.7 סקוטלנד 86.2 83.8 קנדה
80.5 78.3 ייילס 81.5 82.8 קנדה 83.8 83.5 סקוטלנד
73.6 76.8 הפלמית בלגיה 82.3 82.5 הפלמית בלגיה 84.8 82.4 הפלמית בלגיה
75.5 76.6 צרפת 79.1 82.1 צרפת 86.2 82.3 צרפת
70.0 75.3 פולין 78.7 79.4 ספרד 84.4 79.5 ספרד
73.3 73.1 הונגריה 78.3 79.1 הונגריה 75.8 76.3 הונגריה
68.7 67.1 ספרד 72.5 74.2 פולין 77.2 74.9 הצרפתית בלגיה
62.3 66.7 הצרפתית בלגיה 68.0 72.7 הצרפתית בלגיה 71.6 72.5 פולין
59.7 66.6 גרמניה 66.7 69.0 שבדיה 65.1 70.0 גרמניה
62.1 60.7 שבדיה 63.1 68.9 גרמניה 62.2 67.2 אוסטריה
53 3 56.9 אוסטריה 54.6 64.8 אוסטריה 65.0 66.9 צ'כיה
49.8 55.6 ליטא 66.4 63.0 נורבגיה 73.5 65.5 ליטא
58.5 55.3 נורבגיה 58.3 60.8 צ'כיה 63.7 64.5 סלובקיה
45.4 53.0 צ'כיה 55.8 60.4 ליטא 54.0 64.2 גרינלנד
69.4 52.5 נרינלנד 56.3 57.2 סלובקיה 62.5 61.7 שבדיה
44.1 43.6 סלובקיה 51.9 46.6 דנמרק 61.5 61.4 נורבגיה
50.2 43.3 דנמרק 42.2 44.8 לטביה 58.6 61.1 ריסיה
35.1 41.9 לטביה 57.1 43.9 גרינלנד 54.3 52.3 לטביה
38.1 33.4 פינלנד 31.7 42.7 תסיח 59.1 49.7 דנמרק
27.0 28.5 אסטוניה 35.1 37.9 אסטוניה 47.8 46.4 פינלנד
16.9 24.6 ריסיה 36.7 36.5 פינלנד 46.5 44.0 אסטוניה

של מדדים לבין סובייקטיבי כלכלי ומצב עלייה סטטוס בין הקשר את מציג 11 לוח
של המדדים שלושת בכל כי מראים הממצאים בביתהספר. הורים ומעורבות עזרה
בקרב יותר גבוה אחוז וללימודים, לביתהספר הקשורים בתחומים הורים תמיכת
ניכרים וההבדלים העולים, בקרב לאחוז בהשוואה כזו לתמיכה זוכים הוותיקים
הכלכלי המצב בין בקשר לראות ניתן דומה נטייה לביתהספר. לבוא בנכונות בפרט
ילדים ביתהספר. בנושאי בילדים ההורים של תמיכתם לבין המשפחה של
פחות ממשפחות לילדים בהשוואה תמיכה ליותר זוכים יותר מבוססות ממשפחות
פחות משפחות בקרב גם מאוד גבוהה ההורים נכונות זאת, עם יחד מבוססות.

מבוססות.
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ומצב עלייה סטטוס לפי בביתהספר, הורים ומעורבות עזרה של מדדים :11 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי

אחוז אחוז
אחוז התלמידים התלמידים

התלמידים שהוריהם שהוריהם
שהוריהם מוכנים לעזור מוכנים
מעודדים לבוא כאשר להם
אותם לביתהספר להם יש

להצליח לשוחח כדי בעיות
בלימודים מוריהם עם בביתהספר

עלייה סטטוס
89.3 76.7 83.8 ותיקים
82.6 53.8 69.0 עולים

P<0.001 P<0.001 P<0.001 מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
90.9 79.6 85.8 מאוד טוב
90.0 76.9 84.9 טוב
86.4 70.4 78.0 לאכלכךטוב

P<0.001 P<0.001 P<0.001 מובהקות

nnponi dd'o
עם שלהם הקשר טיב את הנוער בני תפיסות לגבי הסקר ממצאי הוצגו זה בפרק
לנושאים הקשורים ממדים בשני התמקד הפרק האחרים. משפחתם ובני הוריהם
המטרידים נושאים על והאחיות האחים ההורים, עם לשוחח היכולת תפיסת אלו:
ממדים בשני בלימודים. ההורים של וההתעניינות המעורבות מידת ותפיסת אותם,
בין בישראל הנוער את המעמידים ביותר, וחיוביים חזקים לקשרים עדים אנו אלו
יכולת של בתחום ביותר. מהגבוהות היא הנוער בבני המשפחה תמיכת בהן הארצות
טוב הוא המצב בהן המדינות בין בישראל הנוער מדורג האם או האב עם לשוחח
ישראל בלימודים, מעורבים ולהיות לעזור ההורים של המוכנות בתחום ואילו יותר

והמין. הגיל קבוצות ברוב והשני הראשון במקומות מדורגת

גדולים פערים מוצאים שאנו היות כשלעצמה, מעניינת הבינלאומית ההשוואה
13 בגיל מהבנים לכ770/0 ההורים, עם הקשר לגבי לדוגמה, המדינות. בין במיוחד
הצרפתית, בבלגיה ל0500/0'589 רק לעומת אביהם עם לשוחח קל בישראל
ההורים מעורבות של בנושא יותר גדולים הפערים וקנדה. צ'כיה אוסטריה,
להם יש כאשר לעזור מוכנים שהוריהם התלמידים באחוז מובילה ישראל בלימודים.
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נכונות מ0''509. פחות הוא האחוז בהן מדינות ישנן .800/0 מעל  בביתהספר בעיות
במזרח רבות בארצות מ0^30 ופחות בארץ 70^0 מעל היא לביתהספר לבוא ההורים

ובפינלנד. אירופה

תלמידים ובקרב עולים תלמידים בקרב יותר חלשים המשפחה עם הקשרים
כי לציין ראוי זאת, עם יחד יחסית. כנמוך משפחתם של הכלכלי מצבם על המדווחים
הנוער, בני כל של הגדול שהרוב כך גדולים, אינם האוכלוסייה קבוצות בין ההבדלים
רבה ומעורבות תמיכה מרגישים יחסית, הנמוך הכלכלי המעמד ובני העולים כולל
ותיקים לתלמידים עולים תלמידים בין נמצאו יותר גדולים הבדלים הוריהם. מצד
מעורבים העולים התלמידים הורי כאשר בביתהספר, הוריהם של המעורבות במידת
קודמים ממצאים עם הלימות הנוכחי בסקר העולים התלמידים תגובות פחות.
להקדיש הדרוש הזמן את מוצאים אינם העולים מההורים שחלק כך על המצביעים
ושעות זה, רקע על המתעוררים הקונפליקטים כולל הקליטה, קשיי עקב לילדים
העולים ההורים של יחסי ריחוק על עדויות ישנן לכך, מעבר המרובות. העבודה
את מדגישים אלו ממצאים בדפוס). ושות' נועם ,1995 ושות' (הורוביץ מביתהספר
מערכת של הרגישות והעלאת עולים, ילדים של ההורים עם עבודה של החשיבות

זה. רקע על העולה הנוער מבני לחלק שיש לקשיים השונים והשיתתים החינוך

בכל מרכזי מחסן גורם הינה חיובית משפחתית תמיכה זה, פרק בתחילת שצוין כפי
על המשפיע גורם pi נוער, בני של והפיזית הנפשית ולרווחתם לבריאותם הנוגע
כי לציין ראוי זה רקע על והסתכנות. בבריאות הקשורים התנהגותם דפוסי עיצוב
משפחתיים קשרים על המדווחים בישראל נוער בני של הגבוהים האחוזים למרות
עם יותר רופף קשר על המדווחים נוער בני כ0''0209/<25 של קבוצה ישנה חיוביים,
בלימודים. ההורים במעורבות והן מטרידים נושאים על לשוחח ביכולת הן הוריהם,
שיבואו למשפחה מחוץ ועידוד תמיכה מקורות דרושים אלו ונערות שלנערים pn"
עם לעבודה משאבים הפניית כולל בקהילה, פורמלית והלא הפורמלית מהמערכת

המשפחה. בתוך הקשרים את לחזק בכדי ההורים
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5
גיתהספר

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

מבוא

התפתחותו: בתקופת המתבגר על משפיעות מרכזיות חברתיות מסגרות שלוש
לגבי הנוער בני בתפיסות מתרכז זה פרק השווים. וקבוצת ביתהספר המשפחה,
של רב במספר היומיומיים. מחייהם ניכר חלק מבלים הם בה המסגרת  ביתספרם
הנפשית בריאותם לבין ביתהספר בין הקשר את לבחון לאחרונה החלו מדינות
בין למורים, התלמידים בין היחסים מערכת כמו אלמנטים בו. הלומדים של והפיזית
בלימודים, הישגיהם את התלמידים של העצמית תפיסתם עצמם, לבין התלמידים
למורים נגישותם ואת בביתהספר והכללים החוקים מערכת את התלמידים תפיסת
ממדים של רב ממספר חלק הינם אלו כל  מוטרדים הם כאשר עזרה לקבלת

התלמידים. של ובריאותם רווחתם על וישירה מרכזית השפעה המשפיעים

החיוביות ההשפעות את בעבר הדגישה הנוער בריאות על המדעית הספרות
גובר לעניין עדים אנו האחרונות בשנים השווים. וקבוצת המשפחה של והשליליות
כגורם בביתהספר הנוער ורווחת בבריאות העוסקים המקצוע אנשי בקרב והולך

.(WHO 1993) המתבגר של והפיזית הנפשית ובריאותו רווחתו על המשפיע נוסף

את המדגישים מחקרים מספר המדעית בספרות מוצאים אנו האחרון בעשור
במהלך התלמיד מפתח אותם התנהגות דפוסי על בהשפעתו ביתהספר חשיבות
הדימוי פיתוח על ביתהספר של ההשפעה על מצביעים מהמחקרים חלק התבגרותו.
תלמידים, של הבריאות התנהגויות ופיתוח העצמיות התפיסות פיתוח העצמי,
Bond and) ובעתיד בהווה התלמיד של והנפשית הפיזית הבריאות על המשפיעים
שתלמידים נמצא לדוגמה, .(Compas 1989; Coleman 1979; Hurrelmann et al. 1995

Bynner) יותר צעיר בגיל ולשתות לעשן להתחיל נוטים ביתהספר את אוהבים שאינם
ובאלכוהול, בטבק קבועים משתמשים הופכים והם ,(1969; Kelly and Balch 1971

לתלמידים בהשוואה יותר גבוהה בשכיחות בריאים, שאינם אכילה הרגלי ובעלי
Nutbeam et al. 1989; Nutbeam and Aaro 1991; Nutbeam) ביתהספר את שאוהבים

.(etal. 1993
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הדרישות עם להתמודד מצליחים שאינם תלמידים כי הראו אחרים מחקרים
Garralda 1992;) פסיכוסומטיות בעיות על יותר דיווחו בביתהספר האקדמיות
בין הקשר את הראו גם מחקרים .(Hurerlmann et al. 1995; Nordlohne et al. 1989

Epstein 1981; Fraser 1994;) בלימודים להישגיהם ביתהספר את התלמידים תפיסות
Moos 1979; Mortimore 1995; Motrimore et al. 1988; Resnick et al. 1993; Rutter et
כי שדיווחו תלמידים בקרב נמצאה מביתהספר יותר גבוהה שביעותרצון .(al. 1979

מהווים התלמידים וכי ההחלטות קבלת בתהליך אחריות להם ניתנה בביתספרם
שייכים אינם כי שחשים תלמידים .(Tye 1985; Lightfoot 1983) בכיתה המוקד את
להוציא נוטים ביתהספר, במסגרת בפעילויות אותם משתפים שאין או לביתהספר
.(King and Peart 1990) בביתהספר הקשורות הפעילויות בכל מהשתתפות עצמם
ביתהספר במסגרת אונים חסרי המרגישים ילדים כי הראה בארץ שנעשה מחקר
רמות הראו קטנים, לבתיספר בהשוואה גדולים בבתיספר הלומדים ותלמידים
ביתהספר רכוש כלפי תוקפנות כולל ופיזית, מילולית תוקפנות של יותר גבוהות

.(1981 (הראל

לומדים הם בו ביתהספר לגבי התלמידים של תפיסותיהם את בוחנים אנו זה בפרק
מישורים: בכמה

ביתספרם? את אוהבים התלמידים האם  ביתהספר כלפי הכללית הרגשתם (1)

למקום? שייכים מרגישים הם האם
הנהוגים והכללים החוקים מבחינת ביתהספר אקלים את התלמידים תפיסות (2)

בו.

לתלמידים. המורים בין הקשר לגבי תפיסות (3)

מהם והציפיות בלימודים הלחץ בלימודים, הישגיהם לגבי התלמידים תפיסות (4)
וההורים. המורים מצד

בביתהספר. החברתי האקלים תפיסות (5)

ביתהספר של מדדים
ארבע ביתהספר, כלפי התלמידים יחס בנושא שאלות שמונה כלל הישראלי השאלון
וציפיות לחץ תפיסות בנושא שאלות ארבע לתלמידים, המורים יחס בנושא שאלות
הללו השאלות כל בביתהספר. החברתי האקלים בנושא שאלות ושתי מהלימודים
בצורה הלימות והן המיקוד), ושאלון הגרעין (שאלון הבינלאומי מהשאלון נלקחו

במחקר. השותפות המדינות בשאר שנשאלו השאלות עם מלאה



49 החברתיים במערכים הנוער

את כלל האחד מדדים: שני הורכבו ביתהספר כלפי בהרגשה העוסקת מהשאלה
התלמידים את והשני ביתספרם, את אוהבים מאוד הם כי המרגישים התלמידים

ביתספרם. את כלל אוהבים אינם הם כי המרגישים

את כלל האחד ביתהספר. אקלים את שמדדו שאלות משש הורכבו מדדים שישה
שנחמד מקום הוא ביתספרם כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים
ביתספרם כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים את כלל השני בו. להיות
בביתספרם כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים את כלל השלישי נקי.
המסכימים או המסכימים התלמידים את כלל הרביעי למקום. שייכים מרגישים הם
החמישי והכללים. החוקים בקביעת משתתפים בביתספרם התלמידים כי בהחלט
והכללים החוקים כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים את כלל
שאינם או מסכימים שאינם התלמידים את כלל השישי הוגנים. בביתספרם
מדי רבה ובקפדנות בנוקשות מתייחסים בביתספרס כי בהחלט מסכימים

לתלמידים.

האחד לתלמידים. המורים יחס את שמדדו השאלות מארבע הורכבו מדדים ארבעה
מתייחסים שלהם המורים כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים את כלל
כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים את כלל השני בהגינות. אליהם
המסכימים התלמידים את כלל השלישי אדם. כבני בהם מתעניינים שלהם המורים
דעתם את להביע אותם מעודדים שלהם המורים כי בהחלט המסכימים או
כשהם כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים את כלל הרביעי בשיעורים.

אותה. לקבל יכולים הס מהמורים נוספת לעזרה זקוקים

מהלימודים. וציפיות לחץ תפיסת שמדדו השאלות מארבע הורכבו מדדים ארבעה
מהלימודים מאוד לחוצים או לחוצים המרגישים התלמידים את כלל האחד
הישגיהם כי חושב שלהם המחנך כי החושבים התלמידים את כלל השני בביתהספר.
כלל השלישי ומטה. ממוצעים הם בכיתתס) אחרים לתלמידים (בהשוואה בלימודים
בביתהספר. מדי ליותר מהם מצפים מוריהם כי בהחלט המסכימים התלמידים את
מדי ליותר מהם מצפים הוריהם כי בהחלט המסכימים התלמידים את כלל הרביעי

בביתהספר.

האחד בביתהספר. החברתי האקלים את שמדדו השאלות משתי הורכבו מדדים שני
לעתים ועוזרים אדיבים בכיתתם התלמידים רוב כי המדווחים התלמידים את כלל
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מקבלים אחרים תלמידים כי המדווחים התלמידים את כלל השני תמיד. או קרובות
תמיד. או קרובות לעתים שהם כמו אותם

תוצאות
ביתהספר כלפי התלמידים הרגשת

כ0^16 ביתספרם. כלפי התלמידים של לתחושות מתייחסים ו8 7 תרשימים
הם כי דיווחו כ379/0 ביתספרם, את מאוד אוהבים הס כי דיווחו מהתלמידים
ביתספרם את אוהבים כלכך לא כ0'299 "במקצת", ביתספרם את אוהבים

ביתספרם. את אוהבים לא מאוד הם כי מדווחים וכ180/0

ביתספרם, את מאוד אוהבים הם כי המרגישים התלמידים אחוז את מציג 7 תרשים
את מאוד אוהבים י"א עד ו' כיתות תלמידי מכלל בלבד כ0/<16 וכיתה. מין לפי
,(14.3^0) לבנים בהשוואה (17.1^0) בנות בקרב יותר נפוצה זו הרגשה ביתספרם.
את מאוד אוהבים המינים משני כ0'*<11 רק י'י"א בכיתות ו'ח'. בכיתות בעיקר

ביתספרם.

מין לפי ביתספרם, את אוהבים מאוד הם כי המרגישים התלמידים אחוז :7 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה:
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ביתספרם את אוהבים לא הם כי המרגישים התלמידים אחוז את מציג 8 תרשים
אינם הם כי טוענים י"א עד ו' כיתות תלמידי מכלל כ180/0 וכיתה. מין לפי כלל,
בקרב יותר שכיחה ביתהספר של זו שלילית תפיסה ביתספרם. את כלל אוהבים
הנמוכות בכיתות יותר יחסית מרוצות בנות .(15.10/0) לבנות בהשוואה (20.30/0) בנים

י'י"א. בכיתות משתווה המצב אך

לפי ביתספרם, את אוהבים לא בכלל הם. כי המרגישים התלמידים אחוז :8 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין
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מ23 תלמידים לבין הישראלים התלמידים בין ההשוואה את מציגים ו13 12 לוחות
12 לוח ביתהספר. תפיסת של המדדים בשני במחקר, השותפות האחרות המדינות
את מאוד אוהבים הם כי המרגישים התלמידים לאחוז בהתאם המדינות את מדרג
11 הגיל בקבוצות ה16 במקום מדורגים הישראלים הבנים וגיל. מין לפי ביתספרם,
ו13 11 הגיל בקבוצות ה15 במקום מדורגות הבנות .15 בגיל ה12 ובמקום ו13
האחרות המדינות לרוב בהשוואה אחרות, במילים .15 הגיל בקבוצת ה16 ובמקום

ביתספרם. את מאוד אוהבים ישראלים תלמידים של יחסית קטן אחוז במחקר,

4_
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מדינה, לפי ביתספרס, את אוהבים מאוד הס כי המרגישים התלמידים אחוז :12 לוח
וגיל מין

15 גיל 13 גיל גילת
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
32.1 35.5 לטביה 38.8 35.9 גרינלנד 64.3 59.0 גרמניה
36.0 29.1 פולין 41.1 30.2 נורבגיה 53.6 51.4 גרינלנד
20.8 24.2 גרמניה 40.6 29.5 לטביה 57.7 40.4 ליטא
24.1 22.6 גרינלנד 33.2 28.5 גרמניה 47.3 38.2 צרפת
21.6 20.7 נורבגיה 32.1 24.7 שבדיה 49.0 36.6 לטביה
26.1 19.0 קנדה 34.6 22.5 פולין 39.4 34.6 נורבגיה
18.4 18.4 "מרק 28.6 20.2 קנדה 54.3 34.4 הצפונית אירלנד
26.3 15.9 הצפונית אירלנד 24.0 19.9 דנמרק 38.9 32.9 ךנמיק
22.8 15.5 צרפת 24.3 19.8 סקוטלנד 46.1 29.9 פיליו
16.6 14.2 סקוטלנד 23.5 18.2 הפלמית בלגיה 37.7 29.5 אוסטריה
13.1 13.2 ייילס 30.6 18.0 צרפת 45.6 28.5 קנדה
12.3 12.8 ישראל 33.7 17.7 הצפונית אירלנד 41.8 26.6 סקוטלנד
16.4 12.6 ליטא 27.0 15.7 ליטא 36.2 26.6 שבדיה
13.1 11.1 אוסטריה 16.8 15.5 ייילס 30.4 26.3 ייילס
11.2 10.7 בלגיההפלמית 13.8 13 8 אוסטריה 31.1 21.5 בלגגיההפלמית
231 10.3 הונגריה 18.1 13.2 ישיא* 30.8 20.0 ישיא*
13.7 8.9 שבדיה 17.5 11.7 הצרפתית בלגיה 24.7 19.9 ספרד
8.1 8.6 סלובקיה 19.7 10.0 הונגריה 27.3 19.8 הצרפתית בלגיה
6.8 7.6 רוסיה 11.2 8.7 ספרד 26.9 18.6 הונגריה
6.1 7.3 צ'כיה 8.7 8.3 ריסיה 25.4 17.0 אסטוניה
9.2 6.8 הצרפתית בלגיה 12.9 7.1 סלובקיה 21.4 15.1 ריסיה
5.6 5.5 אסטוניה 6.7 5.1 צ'כיה 13.6 9.6 סלובקיה
7.3 4.4 ספרד 8.9 51 אסטוניה 14.3 9.4 פינלנד
6.5 3.3 פינלנד 7.7 4.2 פינלנד 8.1 7.6 ציכיה

הן כי המרגישות הישראליות התלמידות אחוז יותר. מדאיגה תמונה מציג 13 לוח
לכל בהשוואה הגיל קבוצות בכל ביותר הגבוה הוא כלל ביתספרן את אוהבות אינן
11 הגיל בקבוצות ביותר הגבוה במקום מדורגים הישראלים הבנים המדינות. שאר
בנוסף האוסטריים. התלמידים אחרי השני במקום  15 הגיל בקבוצת ואילו ו13
אחוז בין המשמעותי ההפרש את גם לציין יש בלוח ישראל של הגבוה לדירוג
הבאות המדינות לבין ביתספרם את כלל אוהבים שאינם הישראלים התלמידים
כ0^<10. הוא ו13 11 הגיל בקבוצות הבנים בקרב ההפרש לדוגמה, בדירוג. אחריהם
ביתהספר. את כלל אוהבים אינם מהתלמידים 5^020/0 רק בהן מדינות ישנן כמו^,

A
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לפי ביתספרם, את כלל אוהבים אינם הס כי המרגישים התלמידים אחוז .13 לוח
וגיל מין מדינה,

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות" בנים מדינה
11.4 22.0 אוסטריה 13.1 24.1 י"ייאל 7.4 20.3 ישיאל
16.4 19.5 ישראל 8.5 14.5 אוסטריה 5.6 12.6 סלובקיה
10.1 17.2 הפלמית בלגיה 7.5 14,1 סלובקיה 3.9 10.3 ספרד
6.5 14.6 הצפונית אירלנד 4.5 12.1 צרפת 4.0 10.0 סקוטלנד
8.8 13.3 סקוטלנד 9.3 11.6 ייילס 5.2 9.8 אוסטריה
6.3 13.1 ספרד 5.8 11.4 ספרד 4.1 9.7 הפלמית בלגיה
7.5 12.8 בלגיההצרפתית 3.7 11.1 הונגריה 2.8 9.1 ייילס
4.9 12.1 שבדיה 3.9 10.9 הצפונית אירלנד 2.4 8.7 פינלנד
14.2 12.0 ייילס 3.4 10.8 צ'כיה 2.6 8.6 הונגריה
7.0 11.8 צרפת 4.2 9.6 הפלמית בלגיה 1.0 7.1 פולין
4.2 9.6 סלובקיה 3.5 9.6 קנדה 2.0 7.0 קנדה
6.7 9.5 הונגריה 4.8 9.3 סקוטלנד 2.3 6.8 הצפונית אירלנד
4.8 9.3 דנמרק 3.8 9.1 פולין 1.5 6.4 שבדיה
2.8 8.8 פינלנד 2.2 8.4 פינלנד 3.0 5.9 צרפת
4.3 8.6 רוסיה 6.1 8.1 בלגיההצרפתית 3.6 5.2 נורבגיה
5.4 7.8 נורבגיה 3.3 8.1 גרמניה 2.9 5.2 בלגיההצרפתית
4.6 7.8 קנדה 6.5 7.7 רוסיה 4.0 5.0 ציכיה
4.5 7.5 צ'כיה 3.4 7.4 דנמרק 1.8 4.6 דנמרק
3.6 5.0 ליטא 2.7 6.0 ליטא 1.5 3.7 רוסיה
5.3 3.9 גרמניה 2.5 4.4 אסטוניה 1.0 3.5 ליטא
3.3 3.8 פולין 1.3 4.2 שבדיה 0.6 3.5 אסטוניה
4.0 2.9 אסטוניה 2.3 3.3 לטביה 1.8 31 גרמניה
1.0 2.3 גרינלנד 1.2 3.1 נורבגיה 1.7 2.5 לטביה
2.0 1.5 לטביה 2.5 2.0 גרינלנד 0.9 1.8 גרינלנד

כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי ביתהספר של התפיסות את מציג 14 לוח
ביתספרם את אוהבים (20.60/0) העולים בקרב יותר גבוה אחוז סובייקטיבי.
את אוהבים הם כי המדווחים אחוז .(15.30/0) הוותיקים בקרב לאחוז בהשוואה
לעומת ,22.30/0 היה מאוד, טוב כלכלי מצב על שדיווחו תלמידים בקרב ביתספרם
בהתאמה. טוב, כלכך לא או טוב כלכלי מצב על שדיווחו אלה בקרב ו0^12.6 15.00/0

כ180/0 ביתהספר. של שלילית לתפיסה הקשור היחיד המדד הנו עלייה סטטוס
בהשוואה ביתספרם את כלל אוהבים אינם הם כי מרגישים הוותיקים מהתלמידים

העולים. מהתלמידים לכ0י149
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סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי ביתהספר, כלפי הרגשה :14 לוח
1994 משוקללים, אומדנים

התלמידים אחוז התלמידים אחוז
הם כי המרגישים הם כי המרגישים
כלל אוהבים אינם את אוהבים מאוד

ביתספרם את ביתספרם
עלייה סטטוס

17.9 15.3 ותיקים
13.9 20.6 עולים

p<0.01 p<0.01 מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
17.0 22.3 מאוד טוב
16.7 15.0 טוב
19.0 12.6 טוב כלכך לא
MS. 0.001<ק מובהקות

נקי וכמקום בו לחיות שנחמד במקום ביתהספר תפיסת
מקום הנו ביתספרם כי ההצהרה עם הסכמתם רמת את לציין נתבקשו התלמידים
ו0'11.39, 32.1^0) בהחלט הסכימו או הסכימו מהתלמידים כ0'^43 בו. להיות שנחמד
עם בהחלט הסכימו לא או הסכימו שלא כ0/<35 לעומת זו, הצהרה עם בהתאמה)

בהתאמה). ו15.40/0, 19.10/0) זו הצהרה

שנחמד מקום הוא ביתספרם כי המסכימים התלמידים אחוז את מציג 9 תרשים
את תופסים ו'י"א כיתות תלמידי מכלל כ0'449 וכיתה. מין לפי בו, להיות
בקרב משמעותי באופן יותר גבוה זה אחוז בו. להיות שנחמד כמקום ביתספרם
מ0^45.6 בגיל העלייה עם קלות ויורד (כ390/0), לבנים בהשוואה (כ0^48) הבנות

י'י"א. בכיתות ל0^41.6 ו'ז" בכיתות

לבין בו, להיות שנחמד כמקום ביתהספר תפיסת בין הדוק קשר קיים כי לציין יש
ביתהספר את שאוהבים מהתלמידים כ870/0 לדוגמה, ביתהספר. כלפי ההרגשה
אהבו שלא התלמידים אחוז בו. להיות שנחמד מקום הוא ביתהספר כי מסכימים
הוא שביתספרם בהחלט הסכימו שלא לאחוז מאוד דומה (18^0) ביתהספר את כלל

.(15.49''0) בו להיות שנחמד מקום



55 החברתיים במערכים הנוער

הוא ביתספרם כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :9 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי בו, להיות שנחמד מקום

100 ך

90
80
70

*" *1± 47.1 443 fi^]
50 401 39*, I 37.9^1| □arn |

וז חט ■■א

וכיתה. מין לפי נקי, ביתספרם כי המסכימים התלמידים אחוז את מציג 10 תרשים
תפיסה נקי. כמקום ביתספרם את תופסים ו'י"א בכיתות התלמידים מכלל כ500/0

.(47.60/0) לבנים בהשוואה (54.30/0) הבנות בקרב יותר רווחת זו

נקי, ביתספרם כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :10 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

100 ך
90
80
70  54 59.4
60 46.9, , 471 49 48.8| ] 1 בנים |
50  , , ■__J

20  p ' .. ^H H||
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מקום הוא ביתספרם כי המסכימים התלמידים שיעורי את מציגים ו16 15 לוחות
מבין כי מראה 15 לוח וגיל. מין מדינה, לפי נקי, ושביתספרס בו להיות שנחמד
התלמידים מדורגים בו להיות שנחמד כמקום ביתספרם את התופסים התלמידים
מדורגים הישראלים הבנים הגיל. קבוצות שלוש בכל מאוד נמוך במקום הישראלים
הישראליות, הבנות .15 בגיל ה19 ובמקום ו13 11 בגילים העשרים במקום
16 מלוח ו15. 13 בגילים ה18 ובמקום ,11 בגיל ה19 במקום מדורגות לעומתם,
מדורגים יותר המבוגרים בגילים כי עולה ביתהספר, ניקיון בתפיסת המתמקד
לדירוגם בהשוואה הבינלאומית, בהשוואה יותר גבוה במקום הישראלים התלמידים
בגיל ה11 במקום ,11 בגיל ה19 במקום מדורגים הישראלים הבנים הקודם. בלוח
התשיעי במקום הישראליות הבנות מדורגות לעומתם, .15 בגיל התשיעי ובמקום 13

.15 בגיל השישי ובמקום 13 בגיל ה18 במקום ,11 בגיל

מקום הוא ביתספרס כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :15 לוח
וגיל מין מדינה, לפי בו, להיות שנחמד

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
68.2 66.0 גרמניה 74.3 70.0 שבדיה 84.5 79.3 גרמניה
61.7 57.3 קנדה 76.3 66.3 נורבגיה 72.5 71.5 דנמרק
60.9 56.9 נורבגיה 72.1 64.7 גרמניה 73.8 70.0 נורבגיה
62.5 54.5 הפלמית בלגיה 74.9 61.3 הפלמית בלגיה 72.0 68.9 הצרפתית בלגיה
55.3 54.5 דנמרק 58.8 58.0 דנמרק 69.8 67.3 צרפת
52.4 53.0 לטביה 61.8 56.8 הצרפתית בלגיה 77.2 66.6 אוסטריה
52.6 51.0 אסטוניה 63.3 51.8 קנדה 74.0 66.0 הפלמית בלגיה
59.0 49.8 שבדיה 57.8 51.7 אסטוניה 72.6 65.7 שבדיה
49.2 48.3 צרפת 53.5 50.2 גרינלנד 76.7 65.4 אסטוניה
47.2 48.0 הצרפתית בלגיה 56.1 49.1 לטביה 71.6 65.3 קנדה
52.4 45.5 צ'כיה 56.0 48.9 אוסטריה 67.0 64.6 גרינלנד
43.7 42.8 ליטא 57.3 47.3 צ'כיה 65.3 60.9 לטביה
51.4 41.9 אוסטריה 50.9 45.3 ליטא 70.0 60.3 ליטא
32.1 41.7 גרינלנד 50.9 42.6 הונגריה 68.1 57.9 סקוטלנד
46.9 38.4 הונגריה 52.9 42.4 צרפת 70.1 57.6 צ'כיה
43.7 37.5 פולין 38.6 40.4 סקוטלנד 71.8 57.0 הצפונית אירלנד
43.4 36.8 ישראל 47.6 38.4 הצפונית אירלנד 60.1 56.8 ויילס
47.7 34.4 הצפונית אירלנד 34.1 36.6 ויילס 60.5 54.8 הונגריה
34.7 33.2 סלובקיה 42.7 36.2 סלובקיה 55.5 45.1 פוליו
44.1 32.6 פינלנד 47.0 34.6 ישראל 58.5 43.1 ישיאל
30.7 32.1 סקוטלנד 54.7 32.6 פינלנד 47.1 38.3 סלובקיה
33.0 30.5 ויילס 46.8 31.7 פולין 34.8 37.4 רוסיה
15.1 20.0 רוסיה 17.5 19.9 רוסיה 54.8 36.7 פינלנד
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לפי נקי, ביתספרם כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :16 לוח
וגיל מין מדינה,

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות~ בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
72.6 67!6 קנדה 71.6 64.0 קנדה 73.3 71.3 קנדה
64.8 63.3 פולין 66.0 60.9 אוסטריה 791 71.0 אוסטריה
61.3 58.2 לטביה 72.0 52.8 הפלמית בלגיה 68.6 62.5 נורבגיה
67.6 55.1 אוסטריה 62.1 51.9 נורבגיה 66.5 62.4 הפלמית בלגיה
56.2 52.9 אסטוניה 52.0 51 6 הונגריה 56.0 58.9 צ'כיה
52.9 51.4 נורבגיה 52.6 49 8 סלובקיה 70.0 58.5 סקוטלנד
54.1 50.8 הצפונית אירלנד 52.0 491 הצרפתית בלגיה 70.3 58.4 הצפונית אירלנד
57.3 50.3 צרפת 57.9 48.5 הצפונית אירלנד 61.4 56.9 פינלנד
57.1 48.8 ישיאל 49.6 47.9 פולין 61.3 56.6 הונגריה
59.0 48.0 הפלמית בלגיה 50.7 47.4 אסטוניה 53.1 53.3 גרינלנד
48.5 47.1 סלובקיה 45.0 46.8 ישיאל 53.7 53.2 צרפת
55.2 45.6 פינלנד 48.8 46.5 צ'כיה 59.9 51.7 אסטוניה
58.6 44.4 הונגריה 47.8 46.0 לטביה 56.6 48.6 לטביה
47.2 43.5 סקוטלנד 51.9 44.3 פינלנד 53.7 48.6 שבדיה
45.8 41.8 שבדיה 50.7 43.3 שבדיה 55.3 48.0 סלובקיה
51.3 41.6 צ'כיה 46.3 39.6 סקוטלנד 56.3 47.9 גרמניה
40.1 40.6 הצרפתית בלגיה 45.3 38.5 גרמניה 52.4 47.8 הצרפתית בלגיה
39.5 39.3 ליטא 41.5 38.2 דנמרק 45.8 47.8 דנמרק
38.2 39.3 דנמרק 34.0 37.1 ליטא 59.9 47.3 ישיאל
38.6 34.5 גרמניה 51.8 37.0 צרפת 49.4 43.7 פיליו
41.9 31.9 ייילס 35.3 34.5 גרינלנד 47.8 42.7 ליטא
24.3 24.4 רוסיה 35.5 29.7 ייילס 47.9 42.3 ויילס
18.8 22.8 גרינלנד 25.6 25.8 רוסיה 30.5 28.8 ריסיה

כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי ביתהספר תפיסת מדדי את מציג 17 לוח
בו להיות שנחמד כמקום ביתספרם את תופסים ותיקים תלמידים סובייקטיבי.
אינם ההבדלים אך עולים, לתלמידים בהשוואה יותר גבוהים באחוזים נקי וכמקום
את תופסים מאוד, טוב כלכלי מצב על המדווחים תלמידים כמו^, במיוחד. גדולים
בהשוואה יותר, גבוהים באחוזים נקי וכמקום בו להיות שנחמד כמקום ביתספרם

טוב. כלכך לא או טוב כלכלי מצב על המדווחים לתלמידים
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כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי כמקום, ביתהספר תפיסת מדדי :17 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי:

כי: המסכימים התלמידים אחוז
הוא ביתספרם
שנחמד מקום

נקי ביתספרם בו להיות

עלייה סטטוס
51.2 44.0 ותיקים
47.7 38.2 עולים
M.S P<0.05 מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
54.0 47.7 מאוד טוב
50.9 44.4 טוב
49.1 39.9 לאכלכךטוב

p<0.01 p<0.001 מובהקות

בביתהספר ומעורבות שייכות תחושת
בביתספרם מרגישים הם כי המסכימים התלמידים אחוז את מציג 11 תרשים
התלמידים מכלל שכ0^<55 מראים הממצאים וכיתה. מין לפי למקום, שייכים
הבנים לעומת (כ590/0) הבנות בקרב יותר גבוה זה אחוז כך. מרגישים ו'י"א בכיתות
לגילים בהשוואה ו'ז') בכיתות 59.6^0) הנמוכים בגילים יותר וגבוה (כ510/0),

י'י"א). בכיתות 51.00/0) יותר הגבוהים

בביתספרם התלמידים כי המסכימים התלמידים אחוז את מציג 12 תרשים
התלמידים אחוז כללי, באופן וכיתה. מין לפי והכללים החוקים בקביעת משתתפים
בלבד כ380/0 הקודם. בתרשים שהוצג מהמדד יותר נמוך זו קביעה עם המסכימים
התלמידים את משתפים בביתספרם כי טוענים ו'י"א בכיתות התלמידים מכלל
לגבי זו תפיסה על המדווחות הבנות אחוז כאן, גם והכללים. החוקים בקביעת
כך החושבים הצעירים התלמידים ואחוז לבנים, בהשוואה יותר גבוה ביתספרן
תחושת מדדי שבשני מכאן, יותר. המבוגרים לתלמידים בהשוואה יותר, גבוה
מהבנים, יותר ומעורבות שייכות מרגישות הבנות בביתהספר והמעורבות השייכות

המינים. שני בקרב הגיל עם יורדת זו ותחושה
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הם בביתספרם כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :11 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי למקום, שייכים מרגישים
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התלמידים כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :12 תרשים
אומדנים וכיתה: מין לפי והכללים, החוקים בקביעת משתתפים בביתספרם
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ומעורבות שייכות תחושת במדדי בינלאומית השוואה מציגים ו19 18 לוחות
הס בביתספרם כי המסכימים התלמידים אחוז את מציג 18 לוח בביתהספר.
במקום ,11 בגיל ה16 במקום מדורגים הישראלים הבנים למקום. שייכים מרגישים
יחסית הישראליות הבנות מדורגות 11 בגיל .15 בגיל ה14 ובמקום 13 בגיל ה15
ככלל, ה13. במקום מדורגות הן ו15 13 בגילים אולם, השביעי, במקום  גבוה
לביתספרם התלמידים של השייכות תחושת לגבי המדינות בין ישראל של דירוגה

יחסית. נמוך הוא
ו

הם בביתספרם כי בהחלט המסכימים המסכימיםאו התלמידים אחוז :18 לוח
וגיל מין מדינה, לפי למקום, שייכים מרגישים

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות~ בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
61.1 631 גרמניה 77.3 73.9 שבדיה 81.4 77.4 גרמניה
69.2 62.0 שבדיה 74.7 67.4 גרמניה 79.4 76.3 הצרפתית בלגיה
62.9 61.9 הונגריה 72.7 67.3 נורבגיה 74.9 75.9 נורבגיה
59.5 61.3 נורבגיה 62.9 63.4 הונגריה 78.8 72.6 אוסטריה
57.2 58.7 פולין 69.2 62.8 הצרפתית בלגיה 77.2 72.1 שבדיה
61.9 58.7 קנדה 62.9 61.7 אסטוניה 75.1 71.9 הונגריה
58.9 58.0 בלגיההצרפתית 63.1 61.4 אוסטריה 64.9 71.8 גרינלנד
61.9 57.2 אסטוניה 69.0 57.7 הפלמית בלגיה 70.9 69.2 אסטוניה
45.6 53.3 סלובקיה 56.1 55.8 סקוטלנד 72.1 67.5 צרפת
57.6 52.9 אוסטריה 60.5 55.2 קנדה 69.0 66.9 פינלנד
51.2 48.7 סקוטלנד 60.9 53.2 סלובקיה 67.7 64.6 קנדה
49.3 47.9 צרפת 49.1 52.4 גרינלנד 71.7 64.4 הצפונית אירלנד
56.5 47.4 הפלמית בלגיה 60.0 52.2 פינלנד 68.7 63.8 הפלמית בלגיה
54.6 47.4 ישראל 60.5 51.2 הצפונית אירלנד 71.9 62.8 סקוטלנד
61.3 47.0 הצפונית אירלנד 60.2 49.8 ישראל 63.4 61.4 ויילס
51.5 47.0 פינלנד 59.0 48.8 פולין 73.5 58.6 ישיאל
48.8 43.5 צ'כיה 56.0 48.8 צ'כיה 63.7 57.2 פיליו
43.7 41.5 ייילס 60.4 48.0 צרפת 67.8 571 סלובקיה
49.6 40.9 לטביה 45.9 46.5 ייילס 64.5 55.0 צ'כיה
44.8 40.9 ליטא 52.1 42.8 לטביה 55.2 50.3 לטביה
42.8 37.2 דנמרק 44.4 38.3 ליטא 55.6 48.3 ליטא
30.1 35.0 גרינלנד 37.0 30.2 דנמרק 40.7 38.7 רוסיה
27.2 29.2 רוסיה 27.0 28.1 רוסיה 42.5 34.9 דנמרק

בקביעת שלהם השיתוף רמת לגבי התלמידים תחושות מוחלטים שבאחוזים למרות
ניתן למקום, השייכות הרגשת מאשר יותר נמוכות בביתספרם והכללים החוקים
.18 בלוח מאשר יותר גבוה 19 בלוח הישראלים התלמידים של הדירוג כי לראות
אותם משתפים כי מרגישים הישראלים מהתלמידים יותר גבוה אחוז כלומר,
אחרות. ממדינות לתלמידים בהשוואה בביתהספר והחוקים הכללים בקביעת
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בביתספרס התלמידים כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :19 לוח
וגיל מין מדינה, לפי והכללים, החוקים בקביעת משתתפים

15 גיל גיל13 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
44.6 50.9 הונגריה 58.7 54.1 גרינלנד 61.8 64.0 גרינלנד
55.7 50.3 אסטוניה 49.8 50.8 אסטוניה 52.6 51.8 נורבגיה
49.7 47.5 גרינלנד 47.8 49.6 הונגריה 48.9 50.6 אסטוניה
25.2 33.8 סלובקיה 40.3 37.4 ישיאל 47.4 49.0 הונגריה
35.2 32.9 ישראל 37.1 36.6 שבדיה 48.0 48.2 צרפת
26.7 31.2 פולין 36.0 34.9 נורבגיה 44.7 47.2 שבדיה
24.8 30.3 צרפת 29.1 34.8 צרפת 44.4 43.5 גרמניה
29.2 29.5 גרמניה 29.5 32.0 קנדה 38.9 42.2 ויילס
26.5 ן.29 לטביה 25.5 29.8 סקוטלנד 54.3 41.2 ישיאל
24.1 26.5 נורבגיה 39.3 30.9 גרמניה 40.7 40.9 דנמרק
24.0 25.9 קנדה 30.8 29.7 דנמרק 38.2 40.5 קנדה
19.7 23.7 דנמרק 27.1 29.6 לטביה 39.4 39.6 סקוטלנד
15.2 21.7 ייילס 27.0 27.4 סלובקיה 34.4 37.2 לטביה
23.0 20.7 שבדיה 25.1 26.8 ליטא 31.3 34.2 סלובקיה
16.1 20.3 הפלמית בלגיה 21.8 26.7 ייילס 29.4 31.6 ליטא
18.9 20.2 ליטא 20.6 24.2 פולין 27.5 30.4 רוסיה
12.8 18.4 סקוטלנד 19.8 23.1 צ'כיה 26.3 29.9 הפלמית בלגיה
15.9 17.7 אוסטריה 20.8 21.4 הפלמית בלגיה 30.0 29.3 אוסטריה
16.6 15.5 צ'כיה 17.0 20.4 הצפונית אירלנד 31.0 29.2 פולין
11.1 13.7 הצפונית אירלנד 14.2 19.9 ריסיה 17.7 24.1 פינלנד
9.3 12.7 ריסיה 14.7 19.5 אוסטריה 29.2 23.3 הצפונית אירלנד
7.7 8.7 פינלנד 10.5 9.9 פינלנד 24.7 22.9 ציכיה

13 בגיל הרביעי במקום ,11 בגיל התשיעי במקום מדורגים הישראלים הבנים
בגיל השני במקום לעומתם, מדורגות הישראליות הבנות .15 בגיל החמישי ובמקום

ו15. 13 בגילים הרביעי ובמקום 11

עלייה סטטוס לפי בביתהספר והמעורבות השייכות תחושת מדדי את מציג 20 לוח
שייכים מרגישים ותיקים תלמידים כי מראים הממצאים סובייקטיבי. כלכלי ומצב
לעולים ותיקים בין הבדל אין אולם עולים, תלמידים מאשר יותר לביתספרם
השייכות מדדי שני בביתהספר. והכללים החוקים בקביעת שיתופם לגבי בתפיסתם
הכלכלי המצב על התלמידים של לדיווחים קשורים נמצאו בביתהספר והמעורבות
כי המסכימים התלמידים אחוז גדל כך יותר טוב הכלכלי שהמצב ככל משפחתם. של
בקביעת משתתפים בביתספרם תלמידים וכי לביתספרם שייכות מרגישים הם

והכללים. החוקים
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כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי בביתהספר, ומעורבות שייכות תחושת מדדי :20 לוח
1994 משוקללים, אומדנים ל סובייקטיבי

כי: המסכימים התלמידים אחוז
התלמידים
בביתספרס הס בביתספרס

בקביעת משתתפים שייכים מרגישים
והכללים החוקים למקום

עלייה סטטוס
37.8 56.1 ותיקים
36.5 40.8 עולים
n.s. p<0.001 מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
43.2 59.1 מאוד טוב
37.1 56.7 טוב
35.4 50.5 טוב כלכך לא

p<0.001 0.001<ק מובהקות

בביתהספר מערכתי אקלים מדדי
בביתספרם והכללים החוקים כי המסכימים התלמידים אחוז את מציג 13 תרשים
מערכת את תופסים ו'י"א בכיתות התלמידים מכלל כס^44 וכיתה. מין לפי הוגנים,
הבנות אצל יותר רווחת זו תפיסה כאן, גם כהוגנת. בביתספרם והכללים החוקים
עם יורד כך החושבים התלמידים אחוז אולם, .(41.9^0) לבנים בהשוואה (46>*'0)

י'י"א. בכיתות ל36.90/0 עד ו'ז' בכיתות מ529/0 בגיל העלייה

מתייחסים בביתספרם כי מסכימים שאינם התלמידים אחוז את מציג 14 תרשים
כי מראים הממצאים וכיתה. מין לפי לתלמידים, מדי רבה ובקפדנות בנוקשות
אליהם ביתהספר יחס את תופסים אינם ו'י"א בכיתות התלמידים מכלל 38.8^0

לבנים בהשוואה (37.00/0) הבנות בקרב יותר גבוה זה אחוז מדי. וכקפדן כנוקשה
בכיתות ל0/<31.1 ו'ז' בכיתות מ0''37.99 בגיל העלייה עם בהדרגה ויורד ,(30.5^
הדבר משמעות בנות. אצל בעיקר נמצאה בגיל העלייה עם באחוזים הירידה י'י"א.
ובקפדנות בנוקשות מתייחסים בביתהספר כי חושבים pN התלמידים שרוב היא

מדי. רבה
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החוקים כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :13 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי הוגנים, בביתספרם והכללים
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כהוגנת בביתספרם והכללים החוקים מערכת את הישראלים התלמידים תפיסת
מראים 21 בלוח המוצגים הממצאים למחקר. השותפות המדינות בין מהנמוכות היא
בכל זו בתפיסה ביותר הנמוכות המדינות ארבע בין מדורגים הישראלים הבנים כי
במקום מאוד: נמוך במקום הן אף מדורגות הישראליות הבנות הגיל. קבוצות שלוש

.15 בגיל ה21 ובמקום 13 בגיל ה15 ,במקום בגיל11 ה19

והכללים החוקים כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :21 לוח
וגיל מין מדינה, לפי הוגנים, בביתספרם

15 גיל גיל13 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
52.6 60.6 לטביה 70.6 65.5 שבדיה 771 748 גרמניה
46.4 59.0 גרינלנד 67.6 63.6 הפלמית בלגיה 77.2 74.0 צרפת
57.5 58.0 קנדה 65.2 63.0 גרמניה 64.9 71.4 גרינלנד
58.0 56.3 גרמניה 60.4 57.3 צרפת 75.8 71.2 הפלמית בלגיה
51.7 53.0 ציפת 54.2 56.8 הצרפתית בלגיה 74.1 71.1 הצרפתית בלגיה
55.9 51.5 "מרק 52.6 56.1 סקוטלנד 71.7 69.6 קנדה
43.3 49.3 פולין 56.2 55.8 לטביה 71.5 68.4 לטביה
45.7 47.3 הונגריה 62.5 55.4 קנדה 71.4 68.2 ויילס
42.2 46.3 הצרפתית בלגיה 55.9 54.4 גרינלנד 71.5 68.0 הונגריה
47.2 44.1 סקוטלנד 51.9 54.1 ליטא 70.5 67.6 ליטא
42.6 43.7 הפלמית בלגיה 59.4 54.0 נורבגיה 71.9 66.9 שבדיה
41.8 43.3 ליטא 54.8 53.5 הונגריה 69.0 64.4 צ'כיה
42.3 42.8 פינלנד 58.2 51.1 צ'כיה 73.8 63.8 סקוטלנד
42.8 42.5 נורבגיה 51.9 50.8 פולין 62.0 63.2 אסטוניה
45.7 41.9 צ'כיה 40.8 50.6 ייילס 66.8 61.0 נורבגיה
48.4 41.5 הצפונית אירלנד 48.4 50.2 פינלנד 70.1 60.8 פולין
40.4 41.5 אסטוניה 49.1 48.1 דנמרק 73.2 59.8 הצפונית אירלנד
55.5 41.3 שבדיה 48.0 44.7 הצפונית אירלנד 64.6 59.3 אוסטריה
39.8 39.4 סלובקיה 43.5 44.5 אסטוניה 58.8 56.2 דנמרק
38.2 37.0 ישראל 43.4 43.8 אוסטריה 63.1 54.9 פינלנד
35.5 35.1 אוסטריה 51.2 42.6 ישראל 51.5 49.1 סלובקיה
38.6 34.7 ייילס 45.8 39.6 סלובקיה 64.1 48.6 ישראל
24.1 30.1 ריסיה 30.8 32.8 רוסיה 49.9 48.1 רוסיה

לתלמידים ביתספרם יחס את תופסים שאינם התלמידים אחוז את מציג 22 לוח
הישראלים התלמידים של הדירוג כאן, גם וגיל. מין מדינה, לפי מדי, וקפדן כנוקשה
המקומות בין מדורגים הישראלים הבנים נמוך. הוא האחרות למדינות בהשוואה
ואילו ו13 11 בגילים ה16 במקום מדורגות הישראליות הבנות ואילו ל21, ה19

העשרים. במקום מדורגות הן 15 בגיל
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לא שבביתספרס בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :22 לוח
וגיל מין מדינה, לפי לתלמידים, מדי רבה ובקפדנות בנוקשות מתייחסים

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בניס מדינה
63.7 58.6 ליטא 65.0 54.2 שבדיה 72.7 62.9 שבדיה
61.6 55.4 דנמרק 61.2 53.7 ריסיה 61.5 57.8 צרפת
48.9 54.0 גרינלנד 59.2 51.2 ליטא 70.6 55.0 גרמניה
57.8 53.4 רוסיה 47.2 47.6 גרינלנד 67.1 53.2 דנמרק
48.2 47.4 גרמניה 55.1 45.0 גרמניה 64.0 53.2 הפלמית בלגיה
46.4 45.1 פולין 56.6 44.8 "מרק 61.2 52.4 גרינלנד
63.0 44.7 שבדיה 51.0 44.8 פיליו 57.6 51.3 ליטא
51.3 43.5 לטביה 42.2 42.6 לטביה 48.8 46.7 הצרפתית בלגיה
50.3 41.3 פינלנד 53.6 42.1 הפלמית בלגיה 60.9 46.6 נורבגיה
45.5 41.1 צרפת 47.2 40.9 הונגריה 60.2 45.6 סקוטלנד
40.9 38.5 הונגריה 33.3 39.8 הצרפתית בלגיה 55.0 45.6 רוסיה
36.5 38.5 סקוטלנד 54.4 39.5 פינלנד 52.7 45.6 פולין
45.3 38.4 קנדה 46.5 39.5 קנדה 49.6 45.1 קנדה
41.7 37.3 אוסטריה 51.9 38.7 צרפת 46.7 45.0 צ'כיה
40.0 37.2 אסטוניה 48.2 38.7 נורבגיה 49.1 42.7 הונגריה
34.1 33.3 הפלמית בלגיה 41.5 37.3 צ'כיה 60.0 41.3 פינלנד
36.3 32.0 הצפונית אירלנד 37.2 33.2 אוסטריה 47.8 38.2 אוסטריה
37.0 30.8 נורבגיה 38.8 32.4 סקוטלנד 46.5 36.4 הצפונית אירלנד
28.4 30.0 הצרפתית בלגיה 39.0 30.8 אסטוניה 47.4 35.7 ישראל
28.6 27.2 ייילס 41.5 29.5 "*יאל 41.7 32.6 אסטוניה
31.0 25.3 יטיאל 26.7 29.2 ייילס 33.1 32.3 ייילס
39.2 24.3 צ'ביה 33.1 27.7 הצפונית אירלנד 37.2 32.0 לטביה
19.4 19.7 סלובקיה 31.6 24.8 סלובקיה 32.4 28.9 סלובקיה

ומצב עלייה סטטוס לפי בביתהספר המערכתי האקלים מדדי את מציג 23 לוח
והכללים החוקים את תופסים ותיקים תלמידים פחות סובייקטיבי. כלכלי
יותר כמו^, .(50.70/0) עולים לתלמידים בהשוואה (43.50/0) כהוגנים בביתהספר
החוקים את תופסים מאוד טוב משפחתם של הכלכלי המצב כי המדווחים תלמידים
בכל טוב. פחות כלכלי ממצב לתלמידים בהשוואה כהוגנים, בביתספרם והכללים
הבדלים נמצאו לא התלמידים, אל ביתהספר של מדי קפדן או נוקשה ליחס הקשור

אחר. או זה כלכלי מרקע תלמידים ובין לוותיקים עולים בין משמעותיים
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כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי בביתהספר, מערכתי אקלים מדדי :23 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי:

התלמידים אחוז
מסכימים שאינם התלמידים אחוז

מתייחסים כי כי המסכימים
ובקפדנות בנוקשות והכללים החוקים
לתלמידים מדי רבה הוגנים בביתספרם

עלייה סטטוס
34.0 43.5 ותיקים
32.1 50.7 עולים
n.s. p<0.01 מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
36.3 49.1 מאוד טוב
33.2 43.9 טוב
33.2 41.2 טוב כלכך לא
n.s. p<0.001 מובהקות

לתלמידים המורים יחס
מתייחסים שלהם המורים כי המסכימים התלמידים אחוז את מציג 15 תרשים
את תופסים ובנות) (בנים התלמידים מכלל כמחצית וכיתה. מין לפי בהגינות, אליהם
מ0/><58.1 בגיל העלייה עם יורדים השיעורים הוגן. כיחס אליהם המורים של היחס

י'י"א. בכיתות ל45.80/0 ו'ז' בכיתות

בהם מתעניינים שלהם המורים כי החושבים התלמידים אחוז את מציג 16 תרשים
ו'י"א כיתות תלמידי מכלל כ530/0 כי מראים הממצאים וכיתה. מין לפי אדם, כבני
.(51.8"/0) לבנים בהשוואה (53.80/0) הבנות בקרב במקצת גבוה זה אחוז כך. מרגישים
עם חדה ירידה ויורד ,(62.20/0) במיוחד גבוה זה אחוז ו'ז' בכיתות תלמידים בקרב

י'י"א). בכיתות 40.10/0) בגיל העלייה

אליהם מתייחסים המורים כי המסכימים התלמידים אחוז את מציג 24 לוח
מדורגים הישראלים התלמידים זה מדד לפי גיל. וקבוצת מין מדינה, לפי בהגינות,
המורים יחס את התלמידים תופסים המדינות ברוב כאשר יחסית, נמוך במקום
ובמקום 11 בגיל ה17 במקום מדורגים הישראלים הבנים יותר. כהוגן אליהם שלהם

דומים. במקומות הן אף מדורגות הישראליות הבנות ו15. 13 בגילים ה14



67 החברתיים במערכים הנוער

שלהם המורים כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :15 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה; מין לפי בהגינות, אליהם מתייחסים
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שלהם המורים כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :16 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה; מין לפי אדם, כבני בהם מתעניינים
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שלהם המורים כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :24 לוח
וגיל מין מדינה, לפי בהגינות, אליהם מתייחסים

גיל15 גיל3: גיל11
בנות~~ בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
55.6 67.5 נרינלנד 69.8 70.8 גרמניה 86.0 84.6 גרמניה
68.5 65.8 קנדה 64.7 67.6 שבדיה 82.8 79.8 ליטא
63.3 65.7 גרמניה 61.1 67.5 גרינלנד 82.3 79.8 קנדה
52.9 57.2 ליטא 74.6 67.0 קנדה 71.6 74.6 שבדיה
46.3 53.4 לטביה 65.9 65.6 ליטא 80.2 73.7 אוסטריה
49.4 49.6 הונגריה 61.7 56.6 הפלמית בלגיה 73.5 73.5 הצרפתית בלגיה
53.5 49.0 אוסטריה 57.2 55.6 נורבגיה 70.7 71.8 גרינלנד
54.4 48.7 הצפונית אירלנד 56.0 54.3 הצרפתית בלגיה 75.5 71.5 הפלמית בלגיה
50.2 48.4 סקוטלנד 51.0 54.0 לטביה 73.3 71.1 לטביה
48.2 47.6 דנמרק 60.7 53.7 אוסטריה 71.3 70.2 צרפת
46.2 46.8 ויילס 55.3 53.7 הונגריה 76.5 69.9 ויילס
40.4 45.9 אסטוניה 47.5 52.6 אסטוניה 81.0 69.4 סקוטלנד
30.5 45.3 פולין 53.0 52.3 סקוטלנד 71.6 67.3 הונגריה
43.9 44.2 י"ייאל 51.7 50.0 י"ייאל 74.2 64.6 אסטוניה
39.7 43.9 צרפת 48.3 50.0 דנמרק 75.3 63.4 הצפונית אירלנד
40.3 42.7 הפלמית בלגיה 47.8 49.0 ויילס 61.8 631 נורבגיה
40.7 42.6 הצרפתית בלגיה 50.1 48.2 הצפונית אירלנד 68.0 61.9 ישראל
45.3 42.2 שבדיה 51.3 45.8 צרפת 66.3 61.5 צ'ביה
36.7 39.6 נורבגיה 40.8 45.8 סלובקיה 60.3 60.5 פיליו
33.3 39.1 סלובקיה 41.0 45.3 צ'כיה 56.8 57.5 רוסיה
24.9 33.5 צ'כיה 35.6 44.8 פולין 64.7 57.0 דנמרק
23.8 31.9 תסיה 38.3 38.3 פינלנד 55.9 51.4 סלובקיה
23.5 31.5 פינלנד 25.3 33.4 תסיה 54.6 48.7 פינלנד

בהם מתעניינים שלהם המורים כי המסכימים התלמידים אחוז את מציג 25 לוח
(בנים הישראלים התלמידים כי מראים הממצאים וגיל. מין מדינה, לפי אדם, כבני
הבנים יותר, המבוגרים בגילים .11 בגיל בלוח הרביעי במקום מדורגים ובנות)
מדורגות הישראליות הבנות ואילו והשמיני, השביעי במקום מדורגים הישראלים

ה12. למקום יורד דירוע 15 בגיל אולם ,13 בגיל הרביעי במקום

שהתלמידים מסתבר לעיל, שהוצגו המדדים שני בין הדמיון למרות כי לציין מעניין
באחוזים גם ביטוי לידי בא הדבר שונה. באורח ההתייחסות אופני שני את תופסים
אחד בכל הישראלים התלמידים של הבינלאומי בדירוג בשוני ובעיקר המוחלטים
יותר שכיחה אדם כבני בתלמידים המורים התעניינות של התפיסה הללו. מהמדדים

המורים. של ההוגן היחס לגבי התפיסה מאשר
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שלהם המורים כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :25 לוח
וגיל מין מדינה, לפי אדם, כבני בהם מתעניינים

15 גיל גיל13 n5n
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
58.3 63.1 גרינלנד 66.2 60.6 גרינלנד "824 741 גרינלנד
51.1 50.2 דנמרק 62.1 56.6 קנדה 73 5 69 8 קנדה
53.9 48.4 אוסטריה 55.3 54.0 סלובקיה 72.8 66.5 אוסטריה
50.1 47.7 צרפת 54.5 52.8 הצרפתית בלגיה 70 2 66 0 ישראל
52.8 47.2 גרמניה 49.5 52.7 נורבגיה 61 2 618 דנמרק
47.9 47.2 הצרפתית בלגיה 58.7 52.6 אוסטריה 60 0 61 4 סלובקיה
42.4 45.3 פוליו 58.4 52.6 ישיאל 66.9 59 9 גרמניה
42.3 45.3 י"ייאל 51.3 51.7 "מרק 63.6 58.2 צ'כיה
38.5 44.9 נורבגיה 54.2 50.1 צ'כיה 57.5 57.8 הצרפתית בלגיה
49.5 43.9 קנדה 49.0 47.5 גרמניה 55.1 55 3 נורבגיה
37.8 43.2 סלובקיה 46.9 47.5 פולין 63.0 6י54 פולין
47.3 42.5 לטביה 49.8 46.9 צרפת 56.9 53.8 צרפת
38.4 39.3 צ'כיה 43.1 42.1 הפלמית בלגיה 54 3 51 3 לטביה
42.9 39.2 סקוטלנד 42.2 41.1 לטביה 50 6 49 0 הפלמית בלגיה
44.1 36.4 הצפונית אירלנד 41.3 40.6 סקוטלנד 56.0 46 3 הצפונית אירלנד
32.4 29.1 ייילס 32.6 37.2 הונגריה 62 6 45 3 סקוטלנד
29.9 28.9 הפלמית בלגיה 38.9 35.3 הצפונית אירלנד 44 3 44 0 ויילס
23.0 28.3 הונגריה 29.9 29.6 ייילס 40 9 440 הונגריה
35.0 27.9 ריסיה 26.9 26.6 שבדיה 46 6 39 3 רוסיה
22.0 23.2 אסטוניה 32.5 24.6 ריסיה 33.3 35 2 אסטוניה
24.5 22.9 שבדיה 22.8 23.9 אסטוניה 44.5 8י34 שבדיה
15.0 16.9 ליטא 17.9 19.9 ליטא 29.1 29 0 ליטא
15.9 141 פינלנד 13.9 16.2 פינלנד 22.9 3י26 פינלנד

סטטוס לפי לעיל, שהוצגו לתלמידים, המורים של היחס מדדי שני את מציג 26 לוח
בקרב יותר גבוה אחוז כי מראים הממצאים סובייקטיבי. כלכלי ומצב עלייה
בהשוואה בהגינות, אליהם מתייחסים המורים כי מרגישים (56.20/0) עולים תלמידים
הפוך הוא והוותיקים העולים בין ההבדל אולם, .(50.10/0) ותיקים לתלמידים
אחוז בלוח, המוצגים המדדים בשני אדם. כבני בהם המורים התעניינות בתפיסת
תופסים מאוד טוב כלכלי מצב על המדווחים תלמידים של מובהק לא אך יותר גבוה
מצב על המדווחים לתלמידים בהשוואה וחיובי, כהוגן אליהם המורים יחס את

טוב. פחות כלכלי

אותם מעודדים שלהם המורים כי המסכימים התלמידים אחוז את מציג 17 תרשים
מכלל כ600/0 כי מראים הממצאים וכיתה. מין לפי בשיעורים, דעתם את להביע
גבוה זה אחוז כזה. עידוד מקבלים הם כי מדווחים ו'י"א בכיתות התלמידים
העלייה עם בהדרגה ויורד ,(58.60/0) לבנים בהשוואה (62.2^0) הבנות בקרב במקצת

י'י"א. בכיתות ל54.80/0 ו'ז' בכיתות מ0'*<65.3 בגיל
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סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי לתלמידים, המורים יחס :26 לוח
1994 משוקללים, אומדנים

= שלהם המורים כי המסכימים התלמידים אחוז
בהם מתעניינים אליהם מתייחסים

אדם כבני בהגינות
עלייה סטטוס

53.1 50.1 ותיקים
48.5 56.2 עולים
n.s. p<0.01 מובהקות

כלכלי מצב
58.4 56.1 מאוד טוב
53.4 51.3 טוב
49.1 46.6 לאכלכךטוב

p<0.001 p<0.001 מובהקות

שלהם המורים כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :17 תרשים
משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי בשיעורים, דעתם את להביע אותם מעודדים

1994
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נוספת עזרה לקבל יכולים הם כי המסכימים התלמידים אחוז את מציג 18 תרשים
בכיתות התלמידים מכלל כ7096 וכיתה. מין לפי לכך, זקוקים כשהם ממוריהם
בהשוואה (73.60/0) הבנות בקרב יותר גבוה זה אחוז כאן, גם כך. מרגישים ו'י"א
ל66.10/0 ו'ז' בכיתות מ74.50/0 בגיל העלייה עם בהדרגה ויורד ,(67.30/0) לבנים

י'י"א. בכיתות

לקבל יכולים הם כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז ■. 18 תרשים
משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי לכך, זקוקים כשהם ממוריהם נוספת עזרה

1994

100 ך

90 78 3
80 711^ 68.4728 7070 י. . ." .7 ^^^, 61 91 ו

H Un K..

את להביע אותם מעודדים המורים כי המסכימים התלמידים אחוז את מציג 17 לוח
מדורגים ובנות) (בנים הישראלים התלמידים וגיל. מין מדינה, לפי בשיעורים, דעתם
הישראלים הבנים למחקר. השותפות המדינות לשאר בהשוואה יחסית גבוה
הבנות .15 בגיל הרביעי ובמקום ו13 11 בגילים השלישי במקום מדורגים
ובמקום 13 בגיל החמישי במקום ,11 בגיל הרביעי במקום מדורגות הישראליות

.15 בגיל השלישי
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אותם מעודדים המורים כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :17 לוח
וגיל מין מדינה, לפי בשיעורים, דעתם את להביע

גיל15 גיל13 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בניס מדינה בנות בנים מדינה
57.6 59.7 קנדה 64.1 61.5 הצרפתית בלגיה 72.8 72.9 הצרפתית בלגיה
66.6 58.1 הצפונית אירלנד 65.4 60.1 קנדה 71.4 70.9 קנדה
66.0 57.3 סקוטלנד 63.1 59.8 י'ייאל 68.1 65.5 ישראל
59.5 56.7 ישיאל 64.4 59.5 סקוטלנד 65.1 62.8 הפלמית בלגיה
57.2 55.4 הצרפתית בלגיה 66.3 57.3 הצפונית אירלנד 65.9 62.6 סקוטלנד
57.7 55.3 ייילס 56.0 54.9 ייילס 57.2 57.2 שבדיה
54.8 52.9 נורבגיה 49.7 50.6 הונגריה 68.3 56.8 הצפונית אירלנד
51.6 50.3 גרמניה 57.4 50.1 נורבגיה 58.8 56.5 ייילס
50.0 49.8 הונגריה 51.4 50,1 הפלמית בלגיה 54.1 55.7 הונגריה
52.2 48.0 לטביה 47.7 47.0 שבדיה 56.9 52.2 גרמניה
50.3 45.2 פולין 45.8 45.9 גרינלנד 46.0 51.9 לטביה
52.3 44.0 דנמרק 53.5 44.4 גרמניה 58.5 51.7 גרינלנד
51.3 44.0 הפלמית בלגיה 46.0 44.0 לטביה 51.0 51.2 צרפת
46.0 43.7 גרינלנד 45.5 42.3 פולין 50.9 50.3 אסטוניה
46.1 43.3 אסטוניה 44.9 40.8 צרפת 50.9 48.1 נורבגיה
40.7 40.5 צרפת 41.1 39.6 דנמרק 41.7 46.9 ליטא
45.8 38.1 שבדיה 38.1 39.5 סלובקיה 43.2 45.5 אוסטריה
38.6 37.5 ליטא 36.5 37.8 אוסטריה 49.3 44.1 דנמרק
39.4 35.1 אוסטריה 38.1 36.8 אסטוניה 44.5 43.5 סלובקיה
25.2 32.3 סלובקיה 37.8 36.6 ליטא 47.7 41.1 פיליו
23.5 30.7 ריסיה 33.6 36.6 צ'כיה 43.3 40.6 פינלנד
31.9 29.7 פינלנד 38.9 31.0 פינלנד 40.4 39.0 צ'כיה
26 1 27.9 ציכיה 23.1 29.2 רוסיה 37.2 37.7 ריסיה

נוספת עזרה לקבל יכולים הם כי המסכימים התלמידים אחוז את מציג 28 לוח
הקודם, המדד לעומת זה, במדד וגיל. מין מדינה, לפי לה, זקוקים כשהם מהמורים
בגיל ה13 במקום מדורגים הישראלים הבנים יחסית. נמוך במקום ישראל מדורגת
לעומתם, הישראליות, הבנות .15 בגיל ה11 ובמקום 13 בגיל ה14 במקום ,11

.(87 (מקומות הגיל קבוצות שלוש בכל יותר גבוה מדורגות

ומצב עלייה סטטוס לפי לתלמידים המורים יחס של המדדים שני את מציג 29 לוח
(60.80/0) הוותיקים התלמידים בקרב יותר גבוה אחוז כי נראה סובייקטיבי. כלכלי
העולים לתלמידים בהשוואה דעה, להביע אותם מעודדים שלהם המורים כי חושבים
שהם העזרה בתפיסת הפוך הוא לעולים הוותיקים בין ההבדל אולם, .(54.30/0)

סטטיסטית). מובהק שאינו קטן (הבדל לה זקוקים כשהם מהמורים מקבלים
שמצבם תלמידים של יותר גבוה אחוז בלוח, המוצגים המדדים בשני כמו^,
בהשוואה עזרה, או עידוד ממוריהם מקבלים שהם מדווחים מאוד טוב הכלכלי

גדולים. כה אינם ההבדלים אך טוב, פחות כלכלי מצב על המדווחים לתלמידים
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עזרה לקבל יכולים הס כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :28 לוח
וגיל מין מדינה, לפי לכך, זקוקים כשהם ממוריהם נוספת

גיל15 גיל13 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
82.1 81.7 קנדה 83.3 78.5 קנדה 84.5 84.0 גרינלנד
69.1 76.4 גרינלנד 79.8 77.8 גרינלנד 89.1 82.7 גרמניה
78.1 75.3 סקוטלנד 78.4 77.4 גרמניה 82.4 81.3 קנדה
71.9 74.6 ייילס 79.1 76.1 דנמרק 82.9 81.0 דנמרק
76.4 73.3 הצפונית אירלנד 82.3 72.8 הפלמית בלגיה 81.4 80.3 סקוטלנד
75.8 72.6 גרמניה 72.8 71.2 שבדיה 79.4 79.9 שבדיה
64.8 66.9 לטביה 71.6 70.6 סקוטלנד 81.9 79.7 הפלמית בלגיה
65.9 65.7 דנמרק 66.4 70.3 ייילס 79.6 78.3 ויילס
70.8 65.6 הצרפתית בלגיה 74.8 68.9 הצרפתית בלגיה 83.9 76.9 אסטוניה
63.4 64.4 אסטוניה 68.0 68.6 הצפונית אירלנד 80.4 76.8 הצרפתית בלגיה
69.7 63.7 ישראל 67.2 68.1 נורבגיה 79.1 75.3 הצפונית אירלנד
62.4 61.8 שבדיה 64.2 66.4 הונגריה 80.1 75.0 אוסטריה
53.7 57.9 נורבגיה 65.0 66.2 אסטוניה 81.1 73.9 ישראל
72.2 61.4 הפלמית בלגיה 74.5 66.0 ישראל 70.0 73.2 נורבגיה
63.8 57.1 צרפת 63.4 64.7 לטביה 75.5 71.9 ליטא
58.9 57.1 הונגריה 60.5 61.4 פיליו 75.0 71.1 צ'כיה
56.9 56.9 פינלנד 63.3 59.3 צ'כיה 65.3 70.9 צרפת
58.3 55.6 ליטא 59.7 58.9 סלובקיה 73.3 70.6 לטביה
46.6 53.2 פולין 61.6 58.3 ליטא 71.3 70.5 הונגריה
44.8 52.7 סלובקיה 62.6 58.2 צרפת 68.6 69.4 סלובקיה
53.5 51.9 צ'כיה 61.6 56.8 אוסטריה 71.6 66.9 פיליו
58.6 51.4 אוסטריה 57.2 56.1 פינלנד 67.1 66.9 פינלנד
45.4 46.0 רוסיה 44.8 48.0 ריסיה 62.5 57.5 רוסיה

סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי לתלמידים, המורים יחס :29 לוח
1994 משוקללים, אומדנים

כי: המסכימים התלמידים אחוז
לקבל יכולים הם

נוספת עזרה שלהם המורים
כשהם ממוריהם אותם מעודדים

לכך זקוקים דעה להביע
עלייה סטטוס

70.2 60.8 ותיקים
72.9 54.3 עולים
n.s. p<0.01 מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
73.9 66.4 מאוד טוב
70.1 60.6 טוב
68.9 56.5 טוב כלכך לא

p<0.001 0.001<ק מובהקות
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מהלימודים וציפיות תפיסותסובייקטיביותשללחץ
מאוד לחוצים או לחוצים המרגישים התלמידים אחוז את מציג 19 תרשים
מהלימודים, לחוצים מרגישים התלמידים מכלל כרבע בביתהספר. מהלימודים
בכל מהבנים כ200/0 .(19.6^0) מהבנים יותר זאת מרגישות (28.5^0) הבנות כאשר
כך המרגישות הבנות אחוז זאת, לעומת מהלימודים. לחוצים מרגישים הגיל קבוצות

י'י"א. בכיתות ל39.00/0 ו'ז', בכיתות מ19.10/0 משמעותי באופן עולה

מהלימודים מאוד לחוצים או לחוצים המרגישים התלמידים אחוז :19 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי בביתהספר,

50 ך

45 39
40 

35 
30  26.7 1 ן

. . 11 בנים
~ 19 4 101 19 2 20.2 yjj I I I J IIJ1

" I I I I

r1 רוט ייא

מהלימודים מאוד לחוצים או לחוצים המרגישים התלמידים אחוז את מציג 30 לוח
ישראלים, תלמידים של יחסית קטן אחוז וגיל. מין מדינה, לפי בביתהספר,
מאוד לחוצים או לחוצים מרגישים אחרות, ממדינות לתלמידים בהשוואה
האחוז עם המדינות שש בין מדורגת ישראל והגיל המין קבוצות בכל מהלימודים.
נאספו הנתונים כי לציין יש מלימודיהם. הלחוצים תלמידים של ביותר הנמוך
כי prp<\y כך למחקר, השותפות במדינות הלימודים שנת במהלך שונות בתקופות
בישראל, הנתונים. נאספו בו הלימודים בשנת מהשלב נובעים בלוח מההבדלים חלק
לידי באה זו שעובדה pwv הלימודים שנת לסוף סמוך הנתונים נאספו לדוגמה,
יותר מוקדמות לתקופות בהשוואה מהלימודים לחץ של מסוימת בירידה ביטוי

בשנה.
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מהלימודים מאוד לחוצים או לחוצים המרגישים התלמידים אחוז :30 לוח
וגיל מין מדינה, לפי בביתהספר,

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
70.5 64.7 צ'כיה 50.9 575 פינלנד 48.2 461) צ'כיה
62.8 61.8 פינלנד 52.3 54.7 צ'כיה 34.7 45.0 פינלנד
74.7 59.8 הצפונית אירלנד 49.8 45.3 ליטא 32.7 43.0 סלובקיה
58.7 53.6 הפלמית בלגיה 45.6 44.8 הפלמית בלגיה 32.1 36.2 ליטא
64.2 50.8 ייילס 40.0 43.4 קנדה 29.6 36.1 הפלמית בלגיה
55.3 49.9 קנדה 44.6 41.9 סלובקיה 29.0 33.5 קנדה
58 9 46.9 ליטא 43.1 40.8 אסטוניה 32.0 33.1 אסטוניה
67.1 46.6 סלובקיה 41.9 37.1 הצפונית אירלנד 30.3 30.7 לטביה
51.8 44.4 סקוטלנד 38.2 34.2 פולין 25.8 29.8 הצפונית אירלנד
51.0 42.5 אסטוניה 33.8 30.8 אוסטריה 28.9 29.1 גרינלנד
58.6 42.3 שבדיה 30.1 30.6 ספרד 21.9 24.3 פוליו
50.9 41.3 פולין 28.5 27.4 גרינלנד 21.1 24 1 ספרד
41.9 40.3 גרינלנד 22.6 24.2 סקוטלנד 21.6 21.6 בלגיההצרפתית
48.2 38.3 ספרד 24.1 23.8 ייילס 15.7 21.4 ויילס
31.5 30.4 אוסטריה 30.6 23.5 שבדיה 16.3 20.2 אוסטריה
31.0 27.5 הונגריה 27.5 23.3 צרפת 17.3 19.8 סקוטלנד
36.7 27.4 נורבגיה 24.5 23.2 בלגיההצרפתית 14.6 18.8 שבדיה
40.4 26.6 לטביה 34.1 22.8 לטביה 12.7 18.5 "מרק
42.1 22.6 צרפת 23.7 22.7 י"ייאל 16.9 18.2 צרפת
34.9 22.6 בלגיההצרפתית 13.7 20.5 דנמרק 14.8 18.0 הונגריה
36.9 22.1 י"ייאל 26.3 20.4 הונגריה 12.3 17.7 נורבגיה
21.1 19.5 דנמרק 15.6 19.7 נורבגיה 13.1 14.4 ישיא'!
20.9 18.4 רוסיה 11.7 14.9 גרמניה 10.3 14.2 גרמניה
19.9 17.7 גרמניה 16.6 14.2 ריסיה 14.5 11.4 רוסיה

ומצב עלייה סטטוס לפי מהלימודים הלחץ לגבי התלמידים תפיסות את מציג 31 לוח
לעומת הלחץ. תחושת לגבי לוותיקים עולים בין הבדל נמצא לא סובייקטיבי. כלכלי
שהם דיווחו טוב, כלכך לא כלכלי מצב על שדיווחו התלמידים מבין 28.20/0 זאת,
מצב על שדיווחו אלה בקרב ו20.50/0 22.60/0 לעומת מהלימודים, לחוצים מרגישים

בהתאמה. מאוד, טוב או טוב כלכלי

הישגיהם כי חושב שלהם המחנך כי החושבים התלמידים אחוז את מציג 32 לוח
מדינה, לפי ומטה, ממוצעים הם בכיתתם, אחרים לתלמידים בהשוואה בלימודים,
בלימודים. הישגיו לגבי התלמיד של העצמית התפיסה על מצביע זה מדד וגיל. מין
המחנך כי החושבים הישראלים התלמידים שאחוז עולה הבינלאומית, בהשוואה
 ומטה ממוצעים הם כיתתם, לבני בהשוואה בלימודים, שהישגיהם חושב שלהם
הממצאים ה22. עד ה19 במקומות המינים, בשני מדורגים, שהם כך יחסית, נמוך
הישגיהם כי מרגישים הבנים ו13 11 הגיל בקבוצות המדינות שברוב כך על מצביעים
,15 בגיל מצטמצם זה הבדל הבנות. בקרב להרגשה בהשוואה יותר נמוכים בלימודים

מתהפך. אף ישראל) (כולל מהמדינות ובחלק
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מהלימודים מאוד לחוצים או לחוצים המרגישים התלמידים אחוז :31 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי בביתהספר,

או לחוצים המרגישים תלמידים
בביתהספר מהלימודים מאוד לחוצים

עלייה סטטוס
24.4 ותיקים
21.2 עולים
N.s. מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
20.5 מאוד טוב
22.6 טוב
28.2 טוב כלכך לא

P<0.001 מובהקות

בלימודים שהישגיהם חושב שלהם המחנך כי החושבים התלמידים אחוז :32 לוח
וגיל מין מדינה, לפי ומטה, ממוצעים הס בכיתתם), אחרים לתלמידים (בהשוואה
15 גיל 13 גיל 11 גיל

בנות~ בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
57.9 78.3 אסטוניה 53.9 75.6 לטביה 65.0 74.4 רוסיה
58.0 74.3 לטביה 56.7 73.8 אסטוניה 51.9 71.3 אסטוניה
61.8 70.9 הונגריה 61.7 72.4 רוסיה 50.8 67.8 לטביה
46.7 67.4 ליטא 44.7 68.0 ליטא 41.0 63.3 ליטא
51.6 65.1 ריסיה 67.6 67.8 גרמניה 61.1 62.7 סקוטלנד
64.5 64.2 צרפת 57.0 62.3 צרפת 48.6 56.1 גרמניה
68.2 61.6 גרמניה 48.9 60.5 הונגריה 42.7 53.6 הונגריה
54.6 61.2 פינלנד 54.7 58.4 פינלנד 50.0 47.0 פינלנד
55.3 60.3 ספרד 55.5 56.8 אוסטריה 35.4 45.6 צ'כיה
55.9 58.5 שבדיה 50.4 53.4 הצרפתית בלגיה 39.8 44.6 אוסטריה
56.0 57.8 אוסטריה 53.5 52.6 סקוטלנד 43.9 44.0 צרפת
55.1 55.6 סקוטלנד 55.8 52.0 שבדיה 39.2 41.5 הפלמית בלגיה
50.7 55.0 הצרפתית בלגיה 50.7 51 1 הפלמית בלגיה 41.3 40.1 הצרפתית בלגיה
53.1 54.3 הפלמית בלגיה 41.1 49.4 דנמרק 38.6 39.9 ויילס
50.2 52.9 דנמרק 40.8 46.6 ספרד 38.8 39.0 שבדיה
44.6 50.8 נורבגיה 49.5 44.8 ויילס 25.4 37.7 דנמרק
49.0 49.6 ייילס 22.8 44.8 סלובקיה 31.1 37.5 הצפונית אירלנד
47.2 49.4 צ'כיה 33.9 43.9 הצפונית אירלנד 31.5 37.3 נורבגיה
40.4 48.4 פולין 35.1 42.8 צ'כיה 21.7 35.2 סלובקיה
33.7 44.6 גרינלנד 38.3 42.5 נורבגיה 20.7 31.4 ספרד
38 3 42.6 סלובקיה 19.3 39.6 פולין 24.1 31.2 ישיאל
43.5 41.9 י"ייאל 33.2 39.3 ישי* 14.7 29.2 פוליו
39.3 40.8 הצפונית אירלנד 34.9 36.6 גרינלנד 15.9 25.6 קנדה
27.7 38.4 קנדה 22.4 31.9 קנדה 17.4 24.1 גרינלנד
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כי בהחלט המסכימים התלמידים אחוז את מציגים 20 בתרשים המוצגים הממצאים
בכיתות התלמידים מכלל כ0/"16.4 בביתהספר. מדי ליותר מהם מצפים מוריהם
בנים בקרב יותר שכיחה מדי ליותר מצפים המורים כי התפיסה כך. מרגישים ו'י"א
בהשוואה ו'ז') בכיתות 18.80/0) הצעירים ובגילים ,(14.10/0) לבנות בהשוואה (18.70/0)

י'י"א). בכיתות 13.00/0) יותר המבוגרים לגילים

ליותר מהם מצפים מוריהם כי בהחלט המסכימים התלמידים אחוז :20 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי בביתהספר, מדי
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אחוז ההורים. מצד מהם הציפיות לגבי התלמידים בתפיסת מצטיירת דומה תמונה
מוצג בביתהספר מדי ליותר מהם מצפים הוריהם כי בהחלט המסכימים התלמידים
כך. מרגיש (21.50/0) תלמידים חמישה מכל אחד כי מראות התוצאות .21 בתרשים
בהשוואה (24.60/0) בנים בקרב יותר שכיחה מדי ליותר מצפים ההורים כי התפיסה
המבוגרים לגילים בהשוואה ו'ז') בכיתות 23.9^0) הנמוכים ובגילים ,(19.6^0) לבנות

י'י"א). בכיתות 19.90/0) יותר
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מדי ליותר מהם מצפים הוריהם כי בהחלט המסכימים התלמידים אחוי :21 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה; מין לפי בביתהספר,

50 ך

45
40
35
30 *** 24.9 * m בנים 1
25 68H 201 |||| ^118.5 בנותם
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מדי ליותר מהם מצפים מוריהם כי בהחלט המסכימים התלמידים אחוז ל 33 לוח
וגיל מין מדינה, לפי בביתהספר,

גיל"15 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
11.9 15.8 ישיאל 20.2 25.0 ספרד 28.5 27.6 טפיז
8.8 14.2 צרפת 12.9 19.0 י'ייאל 18.2 23.0 רוסיה
6.5 12.5 הפלמית בלגיה 12.1 17.5 צרפת 15.4 22.6 ישיאל
11.4 11.2 ספרד 6.4 12.6 סקוטלנד 14.1 18.1 גרינלנד
10.3 11.2 נורבגיה 11.7 12.3 גרינלנד 12.0 15.3 ציפת
7.5 11 ן. הצפונית אירלנד 9.3 11.9 ייילס 9.8 12.5 סלובקיה
9י5 10^6 ריסיה 11.9 11.6 ריסיה 6.7 12.4 נורבגיה
7.6 9.4 אוסטריה 7.6 11.2 אוסטריה 5.4 12.2 לטביה
\\.\ 9.1 ייילס 5.5 10.3 גרמניה 5.0 12.1 הצפונית אירלנד
5^6 9.1 סקוטלנד 5.6 10.1 קנדה 7.8 11.4 ליטא
ך ך 8.8 סלובקיה 5.3 9.8 הפלמית בלגיה 8.6 11.2 אסטוניה
14.2 8.4 גרינלנד 4.9 9.8 נורבגיה 4.8 10.6 סקוטלנד
73 7.9 ליטא 6.3 9.7 הונגריה 6.7 10.2 אוסטריה
6.3 7.5 שבדיה 8.0 9.6 הצפונית אירלנד 6.1 10.2 הונגריה
5!6 \ך הונגריה 6.3 9.2 צ'כיה 4.9 10.2 צ'ייה
4.3 \ך קנדה 5.5 9.0 סלובקיה 5.6 9.4 ייילס
4 6 7 0 אסטוניה 5.0 9.0 פולין 5.1 8.8 קנדה
3 4 6.6 פולין 5.9 8.5 לטביה 5.1 8.3 הפלמית בלגיה
5^4 5.6 צ'כיה 5.8 8.5 ליטא 5.5 7.9 פיליו
5 9 5.2 גרמניה 5.3 8.4 אסטוניה 5.0 7.6 גרמניה
30 4.9 לטביה 3.6 5.5 שבדיה 2.9 7.5 שבדיה
1^6 49 פינלנד 1.1 5.4 פינלנד 5.2 6.7 דנמרק
1^4 6י3 דנמרק 3.6 3.9 דנמרק 2.0 6.2 פינלנד
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של הציפיות את התלמידים תפיסות של בינלאומית השוואה מציגים ו34 33 לוחות
אחוז את מציג לעיל 33 לוח בביתהספר. הישגיהם לגבי והוריהם מוריהם
בביתהספר. מדי ליותר מהם מצפים מוריהם כי בהחלט המסכימים התלמידים
ובמקום 13 בגיל השני במקום ,11 בגיל השלישי במקום מדורגים הישראלים הבנים
השני ובמקום 11 בגיל השלישי במקום מדורגות הישראליות הבנות .15 בגיל הראשון

ו15. 13 בגילים

ההורים צפיות לגבי התלמידים תפיסת את המציג 34 בלוח מצטיירת דומה תמונה
ובמקום 11 בגיל הרביעי במקום מדורגים הישראלים הבנים זאת, בהשוואה מהם.
ובמקום 11 בגיל הרביעי במקום מדורגות הישראליות הבנות ו15. 13 בגילים השני

ו15. 13 בגילים החמישי

מדי ליותר מהם מצפים הוריהם כי בהחלט המסכימים התלמידים אחוז :34 לוח
וגיל מין מדינה, לפי בביתהספר,

15 גיל 13 גיל גיל"
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
28.3 29.7 ספרד 37.1 39.3 ספרד 43.0 46.2 ספרד
14.6 23.9 י"ייאל 16.7 25.1 י"יי*ל 20.8 33.8 גרינלנד
14.1 23.1 רוסיה 20.4 24.8 רוסיה 24.4 32.7 רוסיה
15.5 21.8 צרפת 17.7 21.2 צרפת 18.7 26.7 ישראל
20.8 19.4 נרינלנד 12.6 18.5 ליטא 15.9 21.6 ליטא
14.8 18.6 קנדה 13.2 17.2 קנדה 13.1 20.2 אסטוניה
13.2 18.1 ליטא 10.2 17.0 אסטוניה 16.4 19.9 צרפת
11.1 17.5 נורבגיה 18.9 15.9 גרינלנד 9.7 19.3 לטביה
12.5 15.5 סקוטלנד 10.4 14.9 לטביה 7.9 13.7 נורבגיה
9.8 14.8 הפלמית בלגיה 12.1 14.3 סקוטלנד 9.6 13.6 צ'כיה
14.3 14.2 ייילס 6.8 14.0 נורבגיה 9.6 13.5 הפלמית בלגיה
8.9 13.8 פיליו 9.7 12.9 אוסטריה 10.5 13.1 קנדה
10.8 13.7 הצפונית אירלנד 9.2 12.9 הפלמית בלגיה 9.3 13.0 סלובקיה
11.9 13.4 אסטוניה 8.9 12.5 ייילס 9.1 12.9 אוסטריה
6.3 12.1 שבדיה 8.3 12.2 הצפונית אירלנד 5.5 12.7 דנמרק
10.8 11.9 אוסטריה 7.0 11.4 שבדיה 4.8 12.7 הצפונית אירלנד
9.1 11.7 לטביה 6.4 11.3 גרמניה 8.9 11.6 פולין
8.7 11.7 צ'כיה 10.1 11.2 פולין 6.6 10.1 גרמניה
8.2 8.8 הונגריה 8.7 11.0 צ'כיה 4.5 9.6 שבדיה
6.8 8.8 סלובקיה 6.4 9.1 דנמרק 5.9 9.2 הונגריה
2.3 5.7 פינלנד 7.9 9.0 הונגריה 4.6 9.0 סקוטלנד
5.1 5.6 גרמניה 6.9 8.8 סלובקיה 7.2 8.8 ויילס
3.9 5.4 דנמרק 3.6 6.2 פינלנד 2.6 7.8 פינלנד
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סטטוס לפי מהלימודים והמורים ההורים של ציפיותיהם של מדדים מציג 35 לוח
העולים בקרב יותר גבוה אחוז כי מראים הממצאים סובייקטיבי. כלכלי ומצב עלייה
בהשוואה בביתהספר מדי ליותר מהם מצפים ומוריהם הוריהם כי מרגישים
מאוד טוב משפחתם של הכלכלי שהמצב המדווחים תלמידים כמו^, לוותיקים.

בביתהספר. מדי ליותר מהם מצפים מוריהם וגם הוריהם גם כי מרגישים

סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי מהלימודים, ציפיות של מדדים :35 לוח
1994 משוקללים, אומדנים

~ כי: בהחלט המסכימים התלמידים אחוז
מצפים מוריהם מצפים הוריהם
מדי ליותר מהם מדי ליותר מהם

בביתהספר בביתהספר
עלייה סטטוס

16.0 20.3 ותיקים
20.2 32.8 עולים

p<0.05 p<0.001 מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
19.8 25.6 מאוד טוב
15.9 20.3 טוב
15.0 20.3 טוב כלכך לא

p<0.001 p<0.001 מובהקות

בביתהספר החברתי האקלים תפיסת
אדיבים בכיתתם התלמידים תב כי המדווחים התלמידים אחוז את מציג 22 תרשים
בכיתות התלמידים מכלל כ0^44 וכיתה. מין לפי תמחי, או קרובות לעתים ועוזרים,
אך זו, בהרגשה המינים בין הבדל אין ללימודים. חבריהם לגבי כך מרגישים ו'י"א
בכיתות ל0^36.0 ו'ז' בכיתות (מ0^49.4 בגיל העלייה עם זו בהרגשה ירידה יש

י'י"א).

אותם מקבלים אחרים תלמידים כי המדווחים התלמידים אחוז את מציג 23 תרשים
התלמידים מכלל כ0^78 וכיתה. מין לפי תמיד, או קרובות לעתים שהם, כפי
יותר גבוהה זו תחושה שהם. כפי אותם מקבלים בביתהספר חבריהם כי מרגישים

.(75.8^0) לבנות בהשוואה (79.5^0) הבנים בקרב
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ועוזרים אדיבים בכיתתם התלמידים רוב כי המדווחים התלמידים אחוז :22 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי תמיד, או קרובות לעתים
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כמו אותם מקבלים אחרים תלמידים כי המדווחים התלמידים אחוז :23 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי תמיד, או קרובות לעתים שהם
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השוואת תוך בביתהספר החברתי האקלים תפיסות את מציגים ו37 36 לוחות
התלמידים אחוז את מציג 36 לוח במחקר. השותפות המדינות מ24 נתונים
תמיד, או קרובות לעתים ועוזרים, אדיבים בכיתתם התלמידים רוב כי המדווחים
בהשוואה בלוח נמוך במקום מדורגים הישראלים התלמידים וגיל. מין מדינה, לפי
,11 בגיל ה14 במקום מדורגים הישראלים הבנים .15 בגיל בפרט אחרות, למדינות
בדומה, מדורגות הישראליות הבנות .15 בגיל ה18 ובמקום 13 בגיל ה16 במקום
במקום מדורגות הן 15 בגיל ואילו 13 בגיל ה16 במקום ,11 בגיל ה18 במקום

.(23) בלוח האחרון

ועוזרים אדיבים בכיתתם התלמידים רוב כי המדווחים התלמידים אחוז :36 לוח
וגיל מין מדינה, לפי תמיד, או קרובות לעתים

15 גיל 13 גיל גילת
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
74.5 76.8 דנמרק 73.1 75.8 דנמרק 79.4 82.4 דנמרק
66.8 65.0 פינלנד 68.8 64.7 שבדיה 73.5 71.5 שבדיה
68.3 64.5 שבדיה 69.0 64.6 אוסטריה 76.9 70.6 אוסטריה
64.3 64.3 אוסטריה 63.6 61.1 נורבגיה 66.5 67.2 הונגריה
70.1 58.5 הפלמית בלגיה 60.4 58.7 סלובקיה 72.0 65.4 הפלמית בלגיה
60.3 57.5 נורבגיה 74.2 57.5 הפלמית בלגיה 71.0 64.1 גרמניה
60.7 55.8 גרמניה 59.0 57.1 הונגריה 61.0 63.7 נורבגיה
55.9 52.6 סלובקיה 67.8 54.7 גרמניה 63.2 61 1 סלובקיה
43.9 52.4 גרינלנד 54.0 54.5 פיליו 61.1 58.2 הצרפתית בלגיה
59.6 51.6 הונגריה 46.6 53.8 גרינלנד 64.7 57.7 פינלנד
52.3 51.5 צרפת 56.5 50.3 צרפת 53.6 56.7 גרינלנד
51.2 50.9 בלגיההצרפתית 55.1 50.0 בלגיההצרפתית 60.4 56.5 פולין
47.9 48.8 ליטא 60.6 49.8 פינלנד 60.1 56.2 ליטא
45.5 48.2 רוסיה 48.2 49.6 ליטא 53.9 54.9 ישראל
57.0 47.7 פולין 52.7 46.1 קנדה 54.7 54.4 צרפת
55.5 46.7 קנדה 49.1 44.0 י'*יאל 55.2 52.4 סקוטלנד
50.6 46.3 לטביה 41.3 40.5 רוסיה 53.8 51.5 קנדה
37.6 44.6 ישיא* 44.4 40.2 אסטוניה 55.4 46.7 ויילס
50.6 41.7 אסטוניה 39.7 39.4 לטביה 59.4 44.8 הצפונית אירלנד
45.4 40.0 ייילס 45.6 39.3 ייילס 41.3 43.1 לטביה
58.4 38.3 הצפונית אירלנד 45.0 39.3 סקוטלנד 58.2 42.6 אסטוניה
43.9 33.7 צ'כיה 39.9 38.8 צ'כיה 42.6 41.2 רוסיה
42.5 32.2 סקוטלנד 51.5 37.6 הצפונית אירלנד 44.6 39.0 ציכיה

אחרים תלמידים שבה הדרך לגבי הישראלים התלמידים של הרגשתם זאת, לעומת
37 לוח גבוה. זה במדד ודירוגם הבינלאומית בהשוואה מאוד שונה אותם מקבלים
שהם, כפי אותם מקבלים אחרים תלמידים כי המדווחים התלמידים אחוז את מציג
מדורגים הישראלים הבנים 11 בגיל וגיל. מין מדינה, לפי תמיד, או קרובות לעתים
הישראלים התלמידים 13 בגיל הראשון. במקום מדורגות הבנות ואילו השני במקום



83 החברתיים במערכים הנוער

מדורגים הישראלים הבנים 15 בגיל ואילו החמישי, במקום מדורגים ובנות) (בנים
השלישי. במקום מדורגות והבנות השביעי במקום

שהם כמו אותם מקבלים אחרים תלמידים כי המדווחים התלמידים אחוז :37 לוח
וגיל מין מדינה, לפי תמיד, או קרובות לעתים

15 גיל 13 גיל  11 גיל
בנות~ בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
83.2 84.3 פולין 79.4 83.7 פולין 79.2 78,6 פינלנד
83.7 84.1 פינלנד 80.1 80.9 שבדיה 79.4 77.2 ישיאל
79.6 82.0 שבדיה 80.1 78.7 פינלנד 74.8 76.4 פיליו
77.1 78.9 נורבגיה 71.4 78.4 אוסטריה 77.6 75.8 שבדיה
74.7 78.0 גרמניה 77.7 74.9 יטיאל 79.1 75.2 אוסטריה
75.0 77.7 אוסטריה 72.8 74.4 הונגריה 73.0 74.7 דנמרק
80.4 76.4 י"ייאל 78.0 73.5 נורבגיה 73.7 73.7 הונגריה
76.7 75.8 הצפונית אירלנד 73.2 73,1 סלובקיה 71.5 72.4 הפלמית בלגיה
71.4 75.1 צרפת 70.6 71.5 הצרפתית בלגיה 67.7 72.3 נורבגיה
72.6 74.9 דנמרק 68.6 71.3 גרמניה 72.4 71.7 גרמניה
69.5 74.5 הצרפתית בלגיה 71.4 71.2 צרפת 77.0 71.4 הצפונית אירלנד
72.4 74.0 סלובקיה 76.8 70.1 הפלמית בלגיה 68.6 70.7 סקוטלנד
78.9 73.9 הונגריה 71.7 70.1 הצפונית אירלנד 71.1 70.6 צרפת
77.6 73.4 קנדה 73.1 69.4 "מרק 74.2 69.4 סלובקיה
73.6 73.4 רוסיה 67.0 68.8 סקוטלנד 67.1 67.8 קנדה
69.9 73.1 ויילס 71.2 68.2 צ'כיה 65.3 66.8 ריסיה
69.1 72.9 ליטא 67.0 67.0 רוסיה 68.1 66.2 הצרפתית בלגיה
74.7 72.5 לטביה 73.4 66.9 קנדה 69.0 65.3 ויילס
75.8 71.7 הפלמית בלגיה 68.1 66.8 לטביה 67.0 64.6 צ'כיה
68.3 71.1 סקוטלנד 65.4 66.4 ויילס 63.6 63.4 ליטא
69.9 65.0 צ'כיה 65.3 65.7 ליטא 63.4 62.7 לטביה
45.5 63.5 גרינלנד 53.0 53.6 גרינלנד 51.7 52.9 גרינלנד
56.2 45.1 אסטוניה 51.6 44,0 אסטוניה 52.1 39.8 אסטוניה

ומצב עלייה סטטוס לפי בביתהספר החברתי האקלים תפיסות את מציג 38 לוח
אדיבים בכיתתם התלמידים כי המדווחים התלמידים אחוז סובייקטיבי. כלכלי
טוב משפחתם של הסובייקטיבי הכלכלי שהמצב תלמידים בקרב יותר גבוה ועוזרים,
ותיקים, לתלמידים בהשוואה עולים, תלמידים של יותר נמוך אחוז .(50.40/0) מאוד
ל78.90/0). בהשוואה 62.3^0) חברתית מבחינה שהם כפי אותם מקבלים כי מרגישים
מאוד טוב או טוב משפחתם של הכלכלי המצב כי המדווחים תלמידים כמוע,
מצב על המדווחים לתלמידים בהשוואה יותר מקובלים מרגישים ו0^79.3) 79.5^0)

טוב. כלכך לא כלכלי
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כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי בביתהספר, חברתי אקלים של תפיסות :38 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי:

כי: המדווחים התלמידים אחוז
אחרים תלמידים התלמידים רוב

כמו אותם מקבלים אדיבים בכיתתס
לעתים שהם לעתים ועוזרים

תמיד או קרובות תמיד או קרובות
עלייה סטטוס

78.9 44.0 ותיקים
62.3 45.0 עולים

P<0.001 M.S מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
79.3 50.4 מאוד טוב
79.5 44.7 טוב
74.5 39.5 לאכלכךטוב

p<0.001 0.001<ק מובהקות

ומסקנות סיכום
תחומים. מספר לפי ביתספרם, את התלמידים תפיסות על ממצאים הוצגו זה בפרק
ביתהספר, של המערכת תפיסת ביתהספר, כלפי כללית הרגשה כללו אלו תחומים
בין היחסים לגבי ותפיסות מהלימודים וציפיות לחץ הרגשת מוריםתלמידים, יחסי
הביתספרית, המערכת כלפי בישראל הנוער של ההתייחסות מניתוח התלמידים.
שלילית הישראלי הנוער של התייחסותו כי עולה בסקר, אחרות למדינות בהשוואה
בין מדורגת ישראל בסקר. שהשתתפו במדינות הנוער בני לרוב בהשוואה יותר
ביתספרס, את אוהבים שמאוד נוער בני של יותר נמוך אחוז יש בהן המדינות
למקום. שייכים ושמרגישים בו להיות שנחמד מקום הוא שביתהספר שמרגישים
 ביותר הגבוה הוא ביתהספר את אוהבים אינם שבכלל התלמידים אחוז כמוע,

בנות. אצל בעיקר בגיל, העלייה עם בישראל הגדלה תופעה

תלמידים של יחסית גבוה אחוז יותר. מורכבת כ"מערכת" ביתהספר של התפיסה
אלו חוקים וכי בביתהספר והכללים החוקים בקביעת אותם משתפים כי מרגישים
בישראל התלמידים של יחסית נמוך אחוז זו, תפיסה למרות אך מדי. נוקשים אינם

אחרות. במדינות לאחוז בהשוואה הוגנים, בביתספרם החוקים כי מרגישים

יחסית גבוה אחוז במקצת. טוב המצב לתלמידים המורים של היחס תפיסת בתחום
ומעודדים אדם כבני בהם מתעניינים המורים כי מדווחים בישראל תלמידים של
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העליון בשליש אלו במדדים מדורגים הישראלים בשיעור. דעתם את להביע אותם
עזרה לקבל יכולים הם כי המרגישים התלמידים שיעור כמו^, הבינלאומי. בדירוג
בסקר, המדינות לשאר בהשוואה בינוני הנו לכך, יזדקקו אם מהמורים נוספת
נמצא המורים, עם הקשר בתפיסת גם זאת, עם גבוה. הוא המוחלט שהאחוז למרות
כהוגן, אליהם המורים יחס את תופסים ישראלים תלמידים של יחסית נמוך אחוז כי
את התלמידים תפיסת עם עקבי זה ממצא אחרות. במדינות לאחוז בהשוואה

כהוגניס. בביתהספר החוקים

ולציפיות ללחץ המתייחסים המדדים מארבעת הממצאים את מסכמים כאשר
מרגישים ישראלים תלמידים של גבוה אחוז  הבאה התמונה מתקבלת מהלימודים
לתלמידים בהשוואה בלימודים, מדי ליותר מהם מצפים הוריהם וגם מוריהם שגם
המרגישים תלמידים של מאוד נמוך אחוז ישנו בישראל זאת, עם אחרות. ממדינות
בלימודים הישגיהם את מעריכים שמוריהם שחושבים או בלימודים לחוצים
במדינות כך המרגישים התלמידים לאחוז בהשוואה זאת, מהממוצע. כנמוכים

בסקר. האחרות

אחד, מצד מעורבת. התמונה בביתהספר החברתי האקלים לגבי בתפיסות גם
לשני, אחד ועוזרים כאדיבים חבריהם עלידי נתפסים אינם הישראלים התלמידים
בביתספרם התלמידים כי מרגישים נוער בני של גבוה יחסית אחוז שני, מצד אולם,

שהם. כפי אותם מקבלים

ביתהספר לתפיסות הקשורים משתנים אלו לבחון במטרה רבמשתני ניתוח ערכנו
את התלמיד של הכללית התפיסה את משמעותית בצורה מנבאים השונים בממדים
אוהב "אתה כמה עד כמו משתנים כללה ביתהספר של הכללית התפיסה ביתספרו.
בו". להיות שנחמד מקום הוא ו"ביתהספר למקום", שייך "מרגיש ביתהספר", את
משלושת שהורכב מדד היה נוסף משתנה התלויים. כמשתנים הוגדרו אלו משתנים

הללו. המשתנים

המשפיעות ביתהספר של הספציפיות התפיסות את לזהות אפשר הנתונים ניתוח
רב דמיון קיים כי הראה הניתוח כמו^, ביתהספר. של הכללית התפיסה על ביותר

בנפרד. התלויים המשתנים משלושת אחד כל על המשפיעים הגורמים בין

הוגנות תפיסת הם: ביותר החזקה הניבוי יכולת בעלי המדדים כי מראות התוצאות
של והתחושה ביתהספר ניקיון הישגים; המורים; הוגנות תפיסת ביתהספר; חוקי
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עידוד הם: מועטה ניבוי יכולת בעלי מדדים כאדם. אליו שמתייחסים התלמיד
מהתלמיד. המורים וציפיות מהתלמיד ההורים ציפיות דעה; הבעת

במדדים יחסית נמוך מדורגת ישראל מדוע להבין לנו מסייעות אלו תוצאות
המתייחסים שבמדדים למרות ביתהספר, של הכללית התפיסה את המרכיבים
התשובה יותר. גבוה ישראל מדורגת שונים, בממדים ביתספרי אקלים של לתפיסות
של הכללית התפיסה על יותר שמשפיעים במדדים נמוך מדורגת שישראל היא
הוא הגבוה הדירוג בעוד ביתהספר, וניקיון הוגנים ומורים חוקים כגון ביתהספר,
והבעת לחץ הרגשת כגון הכללית, התפיסה על פחות שמשפיעים בתחומים בעיקר

דעה.

שהתקבלו התוצאות השוואת תוך הבינלאומיים, הנתונים לגבי גם נערך הניתוח
נתוניהם מניתוח שהתקבלו לתוצאות הישראליים, התלמידים על הנתונים מניתוח
דמיון עולה מההשוואה ישראל. ללא אחרות ממדינות תלמידים ומעלה 100,000 של
בכל ביתהספר של הכללית התפיסה את מנבאים משתנים אותם דהיינו, רב.

בישראל. וגס הארצות

של הסובייקטיבית להערכה קשורים נמצאו ביתהספר תפיסות של המדדים רוב
של הכלכלי מצבה על המדווחים תלמידים המשפחה. של הכלכליחברתי המצב
המדדים. ברוב יותר שלילית בצורה ביתספרם את תופסים יותר כנמוך משפחתם
של להתייחסותם בהשוואה העולים התלמידים התייחסות על לעמוד מעניין
יותר חיובי יחס ככלל, העולים, שלתלמידים מוצאים אנו כאן הוותיקים.
הם ולמקובלות, חברתיים לקשרים הנוגע בכל אולם וכמערכת, כמקום לביתהספר
אחוז כמוע, ותיקים. לתלמידים בהשוואה יותר כשלילי המצב את רואים בהחלט
ללימודים בקשר ומוריהם הוריהם ציפיות את התופסים העולים התלמידים

במיוחד. גבוה הנו מדי, כגבוהות

לגבי מעמיקה בחשיבה הצורך את מעלים זה בפרק שהוצגו הממצאים כי ברור
אלו. קשרים לשיפור הדרכים ולגבי ביתספרו לבין התלמיד בין הקשרים מערכת
מתייחסות אלא בלבד הלימודים בתחום מתמקדות אינן הבעיות כי העובדה בולטת
את לראות יש במסגרתו. החברתית ולאווירה ביתהספר מערכת עם ליחסים גם
לאלימות בנוגע זה במחקר האחרים הממצאים של בהקשר האלו הממצאים
מתאונות בארץ בבתיהספר היפגעות של גבוהים שיעורים על שהצביעו ולהיפגעות

ובריונות. הטרדה במעשי מעורבות ושל
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סקר במסגרת דברים של לעומקם לרדת ניתן ולא ביותר מורכב הנו עצמו הנושא
על לנו הידוע ולאור הממצאים לאור מתחייבת זו התעמקות ברם, כזה. רבתחומי
של והפיזית הנפשית רווחתם על בביתהספר היומיומית החוויה של השפעותיה
ביתהספר תפיסת בין הקשרים ייבחנו המחקר נתוני ניתוח בהמשך בו. הלומדים

התלמידים. בקרב שונים רווחה ומדדי סיכון התנהגויות דפוסי לבין

6
השווים קבוצת
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

מבוא
יותר מרכזי מקום ותופסת חבריו עם יחסיו מערכת הולכת גדל, שהמתבגר ככל
שהיא במידה בה חשובה חברתית לתמיכה מקור מהווה זו חברתית מערכת בחייו.
והרגשת החברתית ההשתלבות זאת, עם ולהסתכנות. לפיתויים מקור מהווה
ובעיקר  אדם לכל וחשוב טבעי בסיסי, צורך הן השווים לקבוצת השייכות
להרגיש עלולים חבריהם על מקובלים אינם הם כי המאמינים מתבגרים למתבגרים.
ומהווים חברתית, מדחייה סובלים אע הם אם בעיקר לדיכאון, ולהיכנס בודדים

ולהטרדות. להצקות קורבנות

של קיומם בין קשר קיים כי הראו השווים בקבוצת יחסים על שנעשו מחקרים
חיובית ותפיסה שייכות, של תחושה חיובית, עצמית תפיסה לבין תומכים חברים
נוער בני לגבי .(Hartup 1993) נוער בני של עתידיים ביןאישיים יחסים הצלחת לגבי
יכולים חברים החברתית. מקובלותם על מצביעה חברים להם יש כי העובדה רבים,
התנהגויות לאמץ להם לעזור גם ויכולים חבריהם, של חייהם דפוסי את לעצב
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Connolly and Konarski 1994; Hatrup 1993; Shulman 1993;) בריאות המקדמות
.(Parkhurst and Asher 1992; Youniss and Haynie 1992

בני של הבילוי דפוסי נוער. בני בקרב לבילוי המקובלת הדרך היא חברים עם שהות
מעורבותם מידת על מצביעים נוער, לתנועות או למועדונים והשתייכותם הנוער
תקופת לאורך כלל בדרך גדל חברים של בחברתם מבלים שהם הזמן משך החברתית.
בני מבלים בו הזמן משך .(Larson and Richards 1991; Brown 1990) ההתבגרות גיל
ברם, שלהם. החיברות לרמת אינדיקטור מהווה ביתהספר לשעות מחוץ יחד נוער
חייהם, של אחרים היבטים עם להתנגש יכול חברים עם מבלים הם שבו זה זמן משך

בית. שיעורי בהכנת או המשפחה עם מבלים שהם הזמן כמו

בודדים להיות עלולים חבריהם עלידי מקובלים אינם שהם המאמינים נוער בני
חרם, כמו חברתי בידוד של חמורות מצורות סובלים הם אם במיוחד ומדוכאים,
בדידות .(Ramsey 1994; Vara 1994; Kafka and London 1991) התעלמות או הטרדות
בעלת להיות יכולה והיא ביןאישיים ביחסים חברתי סיפוק חוסר על מצביעה
Page et al. 1986; Young) והחברתית הפיזית הנפשית, הרווחה על עמוקה השפעה
הסתברות בעלי הם בודדים המרגישים נוער בני כי מצאו רבים מחקרים .(1982
שאינם נוער לבני בהשוואה לבריאות, סיכון בהתנהגויות להשתתפות יותר גבוהה
אלו נוער בני .(Page et al. 1994; Page 1990; Mijuskovic 1986) בודדים מרגישים
ולפתח גופנית בפעילות לעסוק לא סיגריות, לעשן במריחואנה, להשתמש יותר נוטים
בידוד .(TorresRivas and FernandezFernandez 1995; Page 1990) אכילה הפרעות
על הן הרסנית השפעה בעלי להיות עלולים השווים קבוצת עלידי חברתית ודחייה
.(Brage et al. 1993) המתבגר של החברתית הבריאות על והן הנפשית הבריאות
כי נמצא הנוכחי, הסקר נתוני בסיס על שנעשתה מוסמך תואר לקבלת בעבודה
ופיזית מילולית באלימות יותר מעורבים חברתית מבחינה הדחויים תלמידים

.(1996 (לאופר אחרים לתלמידים בהשוואה

חבריהם עם הנוער בני של הבילוי לדפוסי בנוגע המחקר ממצאי את סוקר זה פרק
תחושתם את נוער; ומועדוני נוער בתנועות חברותם את ובערבים; הלימודים לאחר
pj חברתית, ודחייה בדידות לגבי תחושותיהם את חברתית; והשתלבות תמיכה לגבי

חברתית. להעזה חשיפתם את
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השתים שלקבוצת מדדים
שעות לאחר חברים עם בילוי הרגלי בנושא אחת שאלה כלל הישראלי השאלון
השתלבות בנושא שאלות שש נוער, בתנועת חברות בנושא אחת שאלה הלימודים,
מהשאלון נלקחו הללו השאלות רוב העזה. בנושא אחת ושאלה ובדידות חברתית
השאלות עם מלאה בצורה הלימות והן המיקוד), ושאלון הגרעין (שאלון הבינלאומי

במחקר. השותפות המדינות בשאר שנשאלו

את כלל האחד חברים: עם בילוי בהרגלי העוסקת מהשאלה הורכבו מדדים שני
בשבוע, יותר או ערבים חמישה חברים עם לבית מחוץ כלל בדרך המבלים התלמידים
לא אף חברים עם לבית מחוץ מבלים אינם כלל שבדרך התלמידים את כלל והשני
לאחר חברים עם המבלים התלמידים את כלל נוסף מדד בשבוע. אחד ערב

בשבוע. יומיים לפחות הלימודים,

התלמידים את וכלל נוער בתנועת חברות שמדדה מהשאלה הורכב אחד מדד
נוער. מועדון או נוער בתנועת החברים

משש הורכבו ובדידות חברתית דחייה חברתית, השתלבות שמדדו מדדים ארבעה
עם לשוחח מאוד להם קל או קל כי המדווחים התלמידים את כלל האחד שאלות.
התלמידים את כלל השני אותם. מטרידים שמאוד נושאים על מינם בני חברים
נושאים על מינם בני שאינם חברים עם לשוחח מאוד להם קל או קל כי המדווחים
או פעם, מדי לבד שנשארים תלמידים כלל השלישי אותם. מטרידים שמאוד
להם שקשה או שעושים, בדברים אותם משתפים שלא מרגישים קרובות שלעתים
בודדים המרגישים התלמידים את כלל נוסף, מדד חדשים. לחברים להתחבר מאוד

מאוד. קרובות לעתים או קרובות לעתים

נוהגים שחבריהם התלמידים את כלל המדד העזה. שמדדה מהשאלה נבנה אחד מדד
לפעמים אסורים, או מסוכנים להיות שעשויים דברים לעשות השני את האחד p!r<

קרובות. לעתים או

תוצאות
חברים עם בילוי הרגלי

חברים עם התלמידים מבלים בהם הערבים למספר מתייחסים ו25 24 תרשימים
בדרך מבלים הם כי המדווחים התלמידים אחוז את מציג 24 תרשים לבית. מחוץ
תלמידי מכלל כ170/0 בשבוע. יותר או ערבים חמישה חברים עם לבית מחוץ כלל
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חמישה חברים עם לבית מחוץ כלל בדרך המבלים התלמידים אחוז :24 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי בשבוע, יותר או ערבים
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לא אף חברים עם לבית מחוץ מבלים אינם כלל שבדרך התלמידים אחוז :25 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה; מין לפי בשבוע, אחד ערב
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באופן עולה זה אחוז בשבוע. יותר או ערבים חמישה חברים עם מבלים ו'י"א כיתות
הבדל אין י'י"א. בכיתות ל0^20.1 ו'ז' בכיתות מ13.10/0 בגיל העלייה עם משמעותי

זה. בילוי בדפוס המינים בין משמעותי

כלל מבלים אינם כלל שבדרך המדווחים התלמידים אחוז את מציג לעיל 25 תרשים
מתלמידי כ0'^10 ו'ז', כיתות מתלמידי כ110/0 בערבים. לבית מחוץ חברים עם
מחוץ לבלות נוהגים שאינם מדווחים י'י"א כיתות מתלמידי וכ0/"5 ח'ט' כיתות
(כ120/0) יותר גבוה זה אחוז ומעלה ח' מכיתה הבנים בקרב חברים. עם לבית

ל90/0). כ70/0 (בין גילים באותם לבנות בהשוואה

או ערבים חמישה חברים עם לבית מחוץ כלל בדרך המבלים התלמידים אחוז :39 לוח
וגיל מין מדינה, לפי בשבוע, יותר

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות" בנים מדינה בנות בנים מדינה
45.9 54.2 גרינלנד 38.5 47.9 סקוטלנד 31.9 41.6 סקוטלנד
39.7 46.7 פינלנד 36.1 45.2 פינלנד 34.1 40.8 פינלנד
31.1 40.0 סקוטלנד 30.5 45.2 גרינלנד 26.7 39.7 הצפונית אירלנד
33.2 35.9 נורבגיה 29.3 39.6 הצפונית אירלנד 34.9 39.5 גרינלנד
24.6 34.1 ייילס 30.1 38.7 ייילס 19.5 33.5 ייילס
17.7 33.6 הצפונית אירלנד 25.9 28.5 נורבגיה 21.3 32.7 ספרד
23.1 31.8 סלובקיה 23.0 27.9 קנדה 18.0 30.5 נורבגיה
15.8 31.8 שבדיה 20.3 27.4 ספרד 14.6 24.7 שבדיה
19.8 30.1 לטביה 21.1 23.8 ריסיה 19.0 23.6 קנדה
33.7 29.4 דנמרק 17.7 23.0 שבדיה 11.3 19.5 אסטוניה
21.8 27.4 פולין 13.2 22.3 לטביה 12.8 191 סלובקיה
22.1 26.8 קנדה 23.5 21.1 "מרק 15.5 18.9 רוסיה
24.9 25.5 רוסיה 12.9 19.1 סלובקיה 8.7 16.0 לטביה
17.2 23.6 הונגריה 17.6 161 פולין 8.7 12.9 דנמרק
15.7 22.7 ספרד 14.4 15.8 ישראל 11.8 12.1 י'ייאל
12.9 21.8 אסטוניה 11.6 15.5 אסטוניה 6.8 11.2 גרמניה
12.2 19.6 הפלמית בלגיה 9.0 13.6 גרמניה 5.8 10.4 ליטא
20.3 19.4 ישיאל 10.2 12.3 הפלמית בלגיה 7.1 10.3 הפלמית בלגיה
16.6 19.3 גרמניה 8.9 11.8 ליטא 10.9 10.2 פוליו
9.2 14.7 ליטא 7.7 10.8 הונגריה 6.4 9.4 אוסטריה
11.2 13.9 אוסטריה 4.2 8.9 צרפת 3.0 6.7 צרפת
9.4 101 צ'כיה 5.9 7.6 אוסטריה 4.2 5.1 צ'כיה
3.5 8.3 צרפת 5.8 7,1 צ'כיה 3.7 5.1 הונגריה
3.8 4.2 הצרפתית בלגיה 1.4 4.4 הצרפתית בלגיה 0.8 4.2 הצרפתית בלגיה
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המדינות מ24 הנתונים השוואת תוך הללו הבילוי דפוסי את מציגים ו40 39 לוחות
מחוץ כלל בדרך המבלים התלמידים אחוז את מציג לעיל 39 לוח למחקר. השותפות
גבוה בלוח מדורגות המדינות רוב בשבוע. יותר או ערבים חמישה חברים עם לבית
ה18 ובמקום ו13, 11 בגילים ה15 במקום מדורגים בישראל הבנים מישראל. יותר
ה13 במקום ,11 בגיל ה12 במקום מדורגות לעומתם, הישראליות, הבנות .15 בגיל

.15 בגיל ה11 ובמקום 13 בגיל

אחרי חברים עם מבלים הם כי מהתלמידים 770/0 דיווחו אחרת לשאלה בתשובה
אחרות למדינות בהשוואה גבוה הוא זה אחוז בשבוע. יומיים לפחות הלימודים

במחקר.

לבית מחוץ חברים עם מבלים אינם כלל שבדרך התלמידים אחוז את מציג 40 לוח
במקום ישראל מדורגת כאן גם גיל. וקבוצת מין מדינה, לפי בשבוע, אחד ערב לא אף
,11 לגיל ה17 במקום מדורגים הישראלים הבנים הבינלאומית. בהשוואה נמוך
ו13 11 לגילים ה20 במקומות מדורגות הישראליות הבנות ו15. 13 לגילים וה16
מפריזים לא אבל חברים עם לבלות נוטים הישראלים כלומר, .15 לגיל ה19 ובמקום

בכך.

ערב לא אף חברים עם לבית מחוץ מבלים אינם כלל שבדרך התלמידים אחוז :40 לוח
__ וגיל מין מדינה, לפי בשבוע, אחד

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
37.8 28.1 צרפת 51.8 45.3 הצרפתית בלגיה 75.8 641 צרפת
30.1 27.8 הצרפתית בלגיה 55.0 44.3 צרפת 74.2 64.1 הצרפתית בלגיה
26.9 22.2 ליטא 38.4 39.5 הונגריה 58.9 56.0 הונגריה
16.5 21.4 צ'כיח 36.8 37.2 צ'כיה 58.3 48.1 אוסטריה
15.5 17.7 ריסיה 41.3 33.9 אוסטריה 45.7 47.3 צ'כיה
20.0 17.4 אוסטריה 36.3 32.8 ליטא 57.1 46.3 גרמניה
16.0 16.2 הונגריה 32.2 29.4 גרמניה 46.7 42.3 ליטא
18.5 15.9 סלובקיה 34.2 26.6 סלובקיה 44.7 39.5 פולין
16.7 15.2 לטביה 32.6 26.3 הפלמית בלגיה 40.6 34.0 סלובקיה
16.4 13.5 פולין 24.9 23.9 פולין 36.7 33.8 הפלמית בלגיה
14.7 13.4 גרמניה 34.2 21.8 לטביה 45.6 31.6 לטביה
18.2 12.5 בלגיההפלמית 21.1 20.2 ריסיה 27.5 27.2 רוסיה
7.2 9.2 גרינלנד 11.4 13.9 "מרק 22.9 24.6 דנמרק
10.0 9.1 ספרד 13.3 12.4 ספרד 23.4 18.6 ספרד
8.1 9.0 קנדה 9.7 11.2 קנדה 22.6 17.1 נורבגיה
5.5 9.0 ישיאל 7.7 10.7 י"ייאל 17.6 14.7 קנדה
83 7.3 סקוטלנד 10.6 10.4 ייילס 9.2 14.6 ישראל
57 7.3 דנמרק 8.2 9.3 נורבגיה 15.0 13.6 ויילס
3.8 6.8 נורבגיה 11.7 9.1 גרינלנד 11.3 10.4 סקוטלנד
1.8 4.2 פינלנד 4.3 5.9 פינלנד 15.9 10.0 גרינלנד
7.3 5.9 ייילס 9.7 5.3 סקוטלנד 4.4 5.8 פינלנד
2.2 1.2 הצפונית אירלנד 2.0 3.7 הצפונית אירלנד 5.4 5.3 הצפונית אירלנד
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דפוס סובייקטיבי. כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי הבילוי דפוסי את מציג 41 לוח
כי המדווחים תלמידים בקרב יותר שכיח יותר, או בשבוע ערבים חמישה של בילוי
על שדיווחו לתלמידים בהשוואה ,(21.5^0) מאוד טוב משפחתם של הכלכלי המצב
כ0/<20 כי הוא בלוח מעניין מאוד ממצא ו0^15.8). 16.4^0) יותר נמוך כלכלי מצב
כי מדווחים הוותיקים, מהתלמידים בלבד ל7.60/0 בהשוואה העולים, מהתלמידים

לבית. מחוץ חברים עם לבלות בערב יוצאים אינם כלל הם

כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי הערב, בשעות חברים עם בילוי דפוסי :41 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי:

התלמידים אחוז
התלמידים אחוז כלל בדרך המבלים
אינם כלל שבדרך עם לבית מחוץ
לבית מחוץ מבלים חמישה חברים
לא אף חברים עם יותר או ערבים
בשבוע אחד ערב בשבוע

עלייה סטטוס
7.6 17.3 ותיקים
19.7 17.0 עולים

p<0.001 n.s. מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
8.6 21.5 מאוד טוב
7.3 16.4 טוב
9.8 15.8 טוב כלכך לא

P<001 P<0.001 מובהקות

נוער מועדון או נוער בתנועת חברות
מין לפי נוער, מועדון או נוער בתנועת החברים התלמידים אחוז את מציג 26 תרשים
נוער במועדון או נוער בתנועת חברים ו'י"א כיתות תלמידי מכלל לרבע קרוב וכיתה.
,(22.30/0) הבנות לעומת (25.40/0) הבנים בקרב יותר קצת שכיחה החברות כלשהו.
ו'ז' בכיתות מהתלמידים שכ300/0 כך הגיל, עם משמעותי באופן יורדת היא אולם
בכיתות כ0^25 לעומת כלשהו, נוער במועדון או בתנועה חברים הם כי מדווחים

י'י"א. בכיתות 16^0 ורק ח'ט',
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וכיתה: מין לפי נוער, במועדון או נוער בתנועת החברים התלמידים אחוז :26 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים

50 ך
45
40 

35 328
30; י™ 1 24 ^2 ף^י]
20_ |||||1| ||jj<l 17.6 1בנותם|

ו.ז ת.ס יא י.

ומצב עלייה סטטוס לפי נוער במועדון או נוער בתנועת החברות את מציג 42 לוח
בהשוואה נוער, במועדון או בתנועה חברים מהעולים ס/14.40 רק סובייקטיבי. כלכלי
טוב משפחתם של הסובייקטיבי הכלכלי שהמצב תלמידים מהוותיקים. ל24.70/0

יותר גבוהים באחוזים נוער במועדון או נוער בתנועת חברים (29.20/0) מאוד
בהתאמה). ו0/"23, (כ220/0 טוב כלכך לא או טוב כלכלי מצב על שדיווחו מתלמידים

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של הלימודים לתכנית מחוץ פעילויות של בסקר
העברי החינוך במסגרת ט'י"ב כיתות מתלמידי 350/0 כי נמצא (1993 (למ"ס
מהאחוז יותר גבוה זה אחוז השנה. במשך נוער תנועות של בפעילויות השתתפו
(1991) מהשנה או השאלה מניסוח שנובע ש"ץ^ הבדל הנוכחי, בסקר שנמצא

הלמ"ס. עלידי שנערך הסקר של הנתונים, איסוף של יותר המוקדמת
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עלייה סטטוס לפי נוער, במועדון או נוער בתנועת החברים התלמידים אחוז :42 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב

החברים תלמידים
נוער במועדון או נוער בתנועת

עלייה סטטוס
24.7 ותיקים
14.4 עולים

P<0.001 מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
29.2 מאוד טוב
22.9 טוב
22.0 טוב כלכך לא

P<0.001 מובהקות

ובדידות חברתית השתלבות
החברתיים וליחסים להשתלבות קשור נוער בני של וברווחתם בחייהם מרכזי חלק
היכולת לגבי הנבדקים בתפיסות עוסקים הבאים המדדים גילם. בני עם שלהם

ודחייה. בדידות של ובתחושות מחברים, חברתית תמיכה לקבל שלהם

עם לשוחח מאוד להם קל או קל כי המדווחים התלמידים אחוז את מציג 17 תרשים
מכלל 800/0 מעל וגיל. מין לפי אותם, מטרידים שמאוד נושאים על מינם בני חברים
בני עם מציקים נושאים על לשוחח להם קל כי מרגישים הגילים בכל התלמידים
עם ועולה ,(74.30/0) לבנים בהשוואה (86.6></0) בנות אצל יותר גבוה זה אחוז מינם.
שמעל עולה מהתרשים כי יצוין י'י"א. בכיתות ל86.20/0 ו'ז' בכיתות מ74.30/0 הגיל
על מינם בני חברים עם לשוחח להם קל לא כי מדווחים ו'ז' בכיתות מהבנים שליש

אותם. המטרידים נושאים

לשוחח מאוד להם קל או קל כי המדווחים התלמידים אחוז את מראה 28 תרשים
האחוזים הדברים, מטבע אותם. שמטרידים נושאים על מינם בני שאינם חברים עם
מדווחים התלמידים מכלל כ0'^51 הקודם. לתרשים בהשוואה נמוכים זה בתרשים
הגיל עם עולה זה אחוז מציקים. נושאים על השני המין בני עם לשוחח להם קל כי
מעניין י'י"א. בכיתות ל0'64.89 ועד ח'ט', בכיתות ל51.20/0 ו'ז' בכיתות מ38.50/0
בני עם לשוחח שלהם היכולת לגבי בתחושותיהם לבנות בנים בין הבדל אין כי לציין

אותם. המטרידים נושאים על השני המין
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חברים עם לשוחח מאוד להם קל או קל כי המדווחים התלמידים אחוז :27 תרשים
משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי אותם, מטרידים שמאוד נושאים על מינם בני

1994
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חברים עם לשוחח מאוד להם קל או קל כי המדווחים התלמידים אחוז :28 תרשים
אומדנים וכיתה: מין לפי אותם, מטרידים שמאוד נושאים על מינם בני שאינם

1994 משוקללים,
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90
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70 _ 64.5 64.9
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חברתית תמיכה לקבל יכולתם לגבי התלמידים תפיסות את מציגים ו44 43 לוחות
את מציג 43 לוח אחרות. למדינות בהשוואה מינם, בני ושאינם מינם בני מחברים
נושאים על מינם בני חברים עם לשוחח מאוד להם קל או שקל התלמידים אחוז
זו. מהשוואה עולות מעניינות תופעות שתי וגיל. מין מדינה, לפי אותם, המטרידים
המדינות בין באחוזים ההבדלים כלומר, המדינות, בין רבה שונות אין ראשית,
הם הגבוהים במקומות המדורגות לבין ביותר הנמוכים במקומות המדורגות
מהמדדים מעט בלא לראות שניתן למה בניגוד במיוחד, קוטביים לא אך משמעותיים
להן שקל הבנות אחוז מהמדינות בחלק שנית, זה. במחקר הנסקרים האחרים
ובחלק לדוגמה) (ישראל הבנים בקרב מהאחוז יותר גבוה מינן בנות עם לשוחח

הפוכה. הנטייה מהמדינות

חברים עם לשוחח מאוד להם קל או להם קל כי המדווחים התלמידים אחוז :43 לוח
וגיל מין מדינה, לפי אותם, מטרידים שמאוד נושאים על מינם בני

גיל15 גיל13 11 גיל
בנות~ בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
90.5 91.1 ספרד "812 85!6 "ליטא 82.2 85.6 ליטא
88.6 86.6 ליטא 87.8 83.7 ספרד 76.8 85 1 ספרד
89.0 85.9 הונגריה 86.5 83.2 הונגריה 79.9 79 8 הונגריה
84.1 81.0 רוסיה 81.6 78.5 ריסיה 44.7 74.4 סלובקיה
83.0 80.4 פולין 75.1 78.1 לטביה 74.4 73.8 רוסיה
95.2 79.8 ייילס 89.5 73.6 קנדה 81.4 71.9 סקוטלנד
87.5 79.5 ישיאל 87.0 73.1 גרמניה 69.4 71.1 לטביה
85.0 79.2 לטביה 50.2 72.1 אוסטריה 69.2 69.7 פוליו
65.4 77,8 אוסטריה 90.2 71.9 סקוטלנד 79.9 69.0 פינלנד
84.1 77.6 צרפת 94.0 71.3 ייילס 77.4 68.8 קנדה
93.7 77.5 קנדה 42.6 71.3 סלובקיה 67.3 68.8 גרינלנד
52.0 76.1 סלובקיה 83.5 71.1 דנמרק 33.2 65.9 אוסטריה
93.1 75.5 סקוטלנד 80.6 70.8 פולין 79.0 65.8 שבדיה
93.1 75.3 הצפונית אירלנד 86.6 70.1 י"ייאל 82.0 64.9 ישראל
90.9 75.1 גרמניה 90.0 69.9 פינלנד 80.2 64.7 ויילס
94.9 74.8 פינלנד 78.9 69.9 צ'כיה 76.6 64.0 גרמניה
86.7 74.7 ציכיה 87.3 68.6 שבדיה 80.7 62.3 הצפונית אירלנד
73.9 74.0 גרינלנד 92.8 67.8 הצפונית אירלנד 69.5 62.1 דנמרק
92.6 71.8 שבדיה 69.1 67.7 גרינלנד 14.5 61.6 אסטוניה
90.2 71.4 דנמרק 78.4 66.4 צרפת 72.1 61.1 צ'כיה
80.3 70.5 הצרפתית בלגיה 84.8 64.8 נורבגיה 71.8 60.5 נורבגיה
92.2 65.3 נורבגיה 20.6 62.3 אסטוניה 60.5 57.0 צרפת
33.5 62.7 אסטוניה 74.8 601 הצרפתית בלגיה 61.4 55.4 הצרפתית בלגיה

הבנים בלוח. גבוה במקום מדורגת אינה ישראל יחסית, הגבוהים האחוזים למרות
הבנות .15 בגיל השביעי למקום ומטפסים ו13, 11 לגילים ה14 במקום מדורגים
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בגיל התשיעי למקום יורדות ,11 בגיל השני במקום מדורגות לעומתם, הישראליות,
ה13. במקום מדורגות הן 15 בגיל ואילו 13

עם לשוחח מאוד להם קל או קל כי המדווחים התלמידים אחוז את מציג 44 לוח
הבנים גיל. וקבוצת מין מדינה, לפי מטרידים, נושאים על מינם בני שאינם חברים
,11 הגיל לקבוצות והתשיעי הארבעהעשר השביעי, במקומות מדורגים הישראלים
ובמקום ,11 בגיל החמישי במקום מדורגות הישראליות הבנות בהתאמה. ו15, 13

ו15. 13 לגילים התשיעי

חברים עם לשוחח מאוד להם קל או להם קל כי המדווחים התלמידים אחוז :44 לוח
וגיל מין מדינה, לפי אותם, מטרידים שמאוד נושאים על מינם בני שאינם

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות~ בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
65.4 70.7 הונגריה 46.5 59.9 הונגריה 38.8 55.2 ספרד
71.3 69.8 ייילס 49.5 58.2 ספרד 45.7 53.8 ליטא
70.0 65.1 ספרד 49.4 55.5 קנדה 34.0 49.2 הונגריה
71.2 64.7 קנדה 37.4 55.1 ליטא 48.4 46.7 גרינלנד
64.9 64.4 סקוטלנד 83.1 54.5 סלובקיה 82.9 46.3 סלובקיה
64.3 64.3 הצפונית אירלנד 46.2 53.6 הצפונית אירלנד 26.3 41.0 פולין
48.8 61.6 פולין 86.1 47.6 אוסטריה 34.7 40.1 י'*יא'5
45.6 60.8 ליטא 34.6 47.4 פולין 24.5 38.8 שבדיה
60.1 59.0 ישיאל 41.6 47.0 סקוטלנד 19.8 38.7 הצפונית אירלנד
58.6 58.1 גרינלנד 40.7 46.9 שבדיה 27.0 37.8 קנדה
59.7 57.6 שבדיה 40.5 46.5 גרמניה 33.7 36.3 גרמניה
90.9 57.3 סלובקיה 37.9 45.2 גרינלנד 26.4 36.3 לטביה
45.3 56.2 צרפת 44.8 44.7 ייילס 29.6 34.9 רוסיה
49.6 55.4 הצרפתית בלגיה 43.7 44.5 ישראל 24.4 34.5 פינלנד
56.7 55.3 פינלנד 39.7 44.3 פינלנד 18.9 34.3 הצרפתית בלגיה
88.3 55.0 אוסטריה 35.5 43.9 רוסיה 19.4 33.8 סקוטלנד
54.7 53.4 גרמניה 29.4 43.9 צרפת 23.6 32.8 נורבגיה
48.4 53.1 לטביה 30.8 42.6 לטביה 65.6 31.9 אסטוניה
52.5 49.5 נורבגיה 35.0 39.6 נורבגיה 22.7 31.9 ייילס
45.8 49.4 ריסיה 36.3 38.1 דנמרק 16.2 30.9 צרפת
47.4 48.1 צ'כיה 29.9 37.4 הצרפתית בלגיה 75.7 30.2 אוסטריה
56.7 47.5 דנמרק 34.2 36.8 צ'כיה 22.9 29.2 צ'כיה
75.6 40.5 אסטוניה 68.1 33.5 אסטוניה 18.4 28.0 דנמרק

לפי חברים עם לשוחח להם שקל המדווחים התלמידים אחוז את מציג 45 לוח
הקבוצות. בין הבדלים נמצאו לא סובייקטיבי. כלכלי ומצב עלייה סטטוס
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מינם בני חברים עם לשוחח יכולים שהם המרגישים התלמידים אחוז :45 לוח
ומצב עלייה סטטוס לפי אותם, מטרידים שמאוד נושאים על מינם בני ושאינם

1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי
קל או להם קל כי המדווחים התלמידים אחוז

שמאוד נושאים על לשוחח מאוד להם
עם: אותם מטרידים

שאינם חברים
מינם בני מינם בני חברים

עלייה סטטוס
51.6 80.9 ותיקים
48.7 77.0 עולים
N.S. N.s. מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
53.7 81.6 מאוד טוב
51.0 80.3 טוב
50.9 80.9 טוב כלכך לא
A(S. MS. מובהקות

לעתים שהרגישו או פעם מדי לפחות לבד שנשארים התלמידים אחוז :29 תרשים
עם להתחבר מאוד להם שקשה או שעושים בדברים אותם משתפים שלא קרובות

1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי חדשים, חברים
1 35 ר

30.3
30  1 | 266 274

וז ח0 ייא
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הנבדקים תשובות את שכלל מדד על המבוססים ממצאים מוצגים לעיל 29 בתרשים
אחוזי מוצגים בתרשים ובידוד. חברתית דחייה של תחושות לגבי שאלות שלוש על
להיות רוצים אינם אחרים תלמידים פעם מדי לפחות כי שדיווחו התלמידים
משתפים לא כי מרגישים הם קרובות שלעתים או לבד, נשארים הם ובסוף בחברתם
מצביע, זה מדד חדשים. לחברים להתחבר להם שקשה או שעושים, בדברים אותם
ארבעה מכל אחד כי מלמדות התוצאות חברתית. דחייה תחושת על כאמור,
שכיחה התופעה זה. קריטריון לפי חברתית מבחינה דחוי מרגיש (25.80/0) תלמידים
באופן משתנה אינה אולם (23.6^0) לבנות בהשוואה (28.1^0) בנים בקרב יותר מעט

הגיל. עם משמעותי

לעתים או קרובות לעתים בודדים המרגישים התלמידים אחוז את מציג 30 תרשים
מרגישים ו'י"א בכיתות התלמידים מכלל כ0/"17 וכיתה. מין לפי מאוד, קרובות
בהשוואה (18.30/0) בנות בקרב יותר גבוה זה אחוז יותר. או קרובות לעתים בודדים
יצוין י'י"א. בכיתות ל19.10/0 ו'ז' בכיתות מ14.70/0 הגיל עם ועולה (14.90/0) לבנים
קרובות לעתים בודדה מרגישה חמש מכל אחת בת ח', מכיתה החל הבנות, בקרב כי

מאוד. קרובות לעתים או

קרובות לעתים או קרובות לעתים בודדים המרגישים התלמידים אחוז :30 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי מאוד,

1 ך50
451
40 י
35
30 " ןן בנים
25 j 19.8 fAf 19.9 | ם בנות |

14.2 152 12 7 HSlj
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בינלאומית. בהשוואה והבדידות החברתית הדחייה מדדי את מציגים ו47 46 לוחות
לפי חברתית, דחייה של תחושות על המדווחים התלמידים אחוז את מראה 46 לוח
לתלמידים בהשוואה הישראלים התלמידים של הדירוג גיל. וקבוצת מין מדינה,
של יותר קטן אחוז יש כלומר, יחסית. נמוך כלל בדרך הוא אחרות ממדינות
הבנים אחרות. בארצות התלמידים לאחוז בהשוואה דחויים המרגישים תלמידים
מדורגים הם 15 בגיל אך 13 בגיל ה19 במקום ,11 בגיל ה18 במקום מדורגים
ו13, 11 בגילי ה22 במקום נמוך, יותר מדורגות הישראליות הבנות העשירי. במקום

.15 בגיל ה23 ובמקום

שלעתים או פעם מדי לפחות לבד שנשארים התלמידים אחוז חברתית: דחייה :46 לוח
להתחבר מאוד להם שקשה או שעושים בדברים אותם משתפים שלא הרגישו קרובות

וגיל מין מדינה, לפי חדשים, חברים עם
גיל15 גיל13 11 גיל

בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
47.9 49.3 ריסיה 61.0 56.5 ליטא 57.4 591 רוסיה
55.6 47.7 ליטא 51.2 54.2 רוסיה 59.5 56.4 ליטא
41.0 42.1 אסטוניה 45.4 47.8 אסטוניה 52.6 51.6 אסטוניה
42.2 40.3 צ'כיה 39.2 41.0 לטביה 45.0 50.8 צ'כיה
39.9 37.5 לטביה 43.0 39.4 ציכיה 44.9 49.9 לטביה
38.1 33.7 גרינלנד 47.3 37.3 גרינלנד 43.0 42.8 הצרפתית בלגיה
30.3 30.8 הצרפתית בלגיה 34.2 33.9 הצרפתית בלגיה 38.1 39.2 קנדה
33.3 29.3 גרמניה 30.5 32.5 הפלמית בלגיה 40.6 38.6 הפלמית בלגיה
30.3 29.1 הונגריה 38.9 32.3 גרמניה 46.7 36.5 גרינלנד
22.5 28.3 "*יאל 30.5 32 1 קנדה 39.9 36.1 צרפת
34.1 28.0 נורבגיה 34.5 31.2 "מרק 38.0 35.9 ייילס
26.7 27.7 קנדה 35.6 29.6 יייללי 36.0 35.1 סלובקיה
28.4 26.4 אוסטריה 30.8 29.3 הצפונית אירלנד 36.6 35.0 הונגריה
30.4 26.2 ייילס 30.1 29.1 נורבגיה 37.1 34.8 נורבגיה
33.9 25.3 הפלמית בלגיה 32.7 28.7 צרפת 31.7 34.0 אוסטריה
28.3 24.9 דנמרק 34.5 27.4 הונגריה 37.4 33.8 סקוטלנד
31.1 24.5 פינלנד 33.2 27.4 אוסטריה 36.4 33.0 גרמניה
26.3 24.1 סלובקיה 28.3 26.7 סקוטלנד 26.2 32.9 ישראל
23.9 23.9 סקוטלנד 24.5 26.4 ישיאל 29.9 32.8 הצפונית אירלנד
28.8 23.7 הצפונית אירלנד 26.4 25.5 סלובקיה 32.3 30.9 פולין
29.0 23.6 פולין 29.3 25.4 פינלנד 42.0 30.2 דנמרק
24.5 21.2 שבדיה 33.1 24.4 פולין 31.2 29.3 פינלנד
27.7 20.5 צרפת 23.0 19.1 שבדיה 22.1 24.2 שבדיה
17.4 15.4 ספרד 21.7 19.0 ספרד 22.2 17.2 ספרד

לעתים או קרובות לעתים בודדים המרגישים התלמידים אחוז את מציג 47 לוח
במדד הישראלים התלמידים של הדירוג גיל. וקבוצת מין מדינה, לפי מאוד, קרובות
הישראלים הבנים החברתית. הדחייה תחושות של במדד מאשר יותר גבוה הבדידות
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בגיל (!) השלישי ובמקום 13 בגיל השביעי במקום ,11 בגיל התשיעי במקום מדורגים
בגיל התשיעי ובמקום ו15, 11 בגילים ה11 במקום מדורגות הישראליות הבנות .15

חברתית. מבחינה דחויים מרגישים ישראלים בניס יותר כלומר, .13

מאוד, קרובות לעתים או קרובות לעתים בודדים המרגישים התלמידים אחוז :47 לוח
וגיל מין מדינה, לפי

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בניס מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
261 19.4 הצרפתית בלגיה 22.7 1715 ליטא 16.4 18!2 הצרפתית בלגיה
28.7 17.4 ליטא 22.4 17.2 הצרפתית בלגיה 16.4 17.2 גרינלנד
20.8 16.6 ישראל 23.3 17.0 רוסיה 16.9 15.9 רוסיה
26 0 14.7 ריסיה 23.8 16.6 גרינלנד 17.2 15.7 צרפת
23.9 14.7 גרינלנד 18.6 13.5 לטביה 17.5 15.4 ליטא
24.5 14.2 לטביה 18.3 13.2 צרפת 13.0 14.8 סקוטלנד
22.0 14.0 צ'כיה 17.6 12.1 י"ייאל 15.9 14.5 אסטוניה
24.6 13.9 צרפת 19.4 11.8 הונגריה 17.6 14.4 קנדה
24.7 13.6 הונגריה 16.5 11.7 סלובקיה 14.5 14.2 ישראל
18 4 11.9 סלובקיה 17.4 11.6 ייילס 14.6 13.9 הצפונית אירלנד
18.1 11.7 ייילס 13.9 11.5 בלגיההפלמית 14.6 13.7 ויילס
21.8 10.8 קנדה 13.6 10.7 צ'כיה 15.9 13.5 בלגיההפלמית
20.2 10.8 אסטוניה 19.8 10.5 קנדה 14.3 13.2 פינלנד
16.8 9.8 בלגיההפלמית 17.6 10.0 אסטוניה 14.4 12.6 לטביה
21.3 9.6 אוסטריה 16.1 9.7 הצפונית אירלנד 15.2 11.7 הונגריה
14.1 9.2 הצפונית אירלנד 16.3 9.6 סקוטלנד 12.8 11.1 אוסטריה
11.4 8.7 פינלנד 13.5 8.5 פינלנד 13.7 10.9 סלובקיה
14.1 7.8 ספרד 15.8 8.2 אוסטריה 10.6 9.7 צ'כיה
16.2 7.5 סקוטלנד 14.9 7.9 גרמניה 11.5 7.6 גרמניה
18.9 7.3 פולין 14.6 6.8 פולין 10.4 7.4 נורבגיה
11.6 7.1 נורבגיה 9.9 6.4 שבדיה 6.7 6.0 דנמרק
17.0 6.9 גרמניה 8.3 6.3 ספרד 11.2 5.8 פולין
12.9 5.4 שבדיה 8.5 61 נורבגיה 6.7 5.7 ספרד
5.4 2.4 דנמרק 5.7 4.9 דנמרק 8.1 5.1 שבדיה

ומצב עלייה סטטוס לפי והבדידות החברתית הדחייה תחושות את מציג 48 לוח
(42.10/0) חברתית מבחינה דחויים מרגישים עולים תלמידים סובייקטיבי. כלכלי
ותלמידים ותיקים, מתלמידים יותר הרבה גבוהים באחוזים (29.70/0) ובודדים
מרגישים טוב, כלכך לא משפחתם של הסובייקטיבי הכלכלי המצב כי המדווחים
או טוב כלכלי מצב על שדיווחו מתלמידים יותר גבוהים באחוזים ובודדים דחויים

מאוד. טוב
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כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי ובדידות, חברתית דחייה תפיסות :48 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי:

= חברתית דחייה
התלמידים אחוז
לבד שנשארים

פעם, מדי לפחות
קרובות שלעתים או

התלמידים אחוז משתפים שלא הרגישו
בודדים המרגישים בדברים אותם

קרובות לעתים שקשה או שעושים
קרובות לעתים או להתחבר מאוד להם

מאוד חדשים חברים עם
עלייה סטטוס

16.1 24.2 ותיקים
23.7 42.1 עולים

p<0.001 p<0.001 מובהקות
סובייקטיבי כלכלי מצב

14.0 23.0 מאוד טוב
15.1 24.4 טוב
20.0 29.2 טוב כלכך לא

p<0.001 p<0.001 מובהקות

חברתית להעזה חשיפה
האחד לדרבן נוהגים חבריהם כי המדווחים התלמידים אחוז את מציג 31 תרשים
לעתים או לפעמים אסורים, או מסוכנים להיות שעלולים דברים לעשות השני את
חשיפה על 46)מדווחים 0/0) התלמידים למחצית קרוב גיל. וקבוצת מין לפי קרובות,
בנים בקרב יותר שכיחה התופעה חבריהם. בקרב הדדית העזה של להתנהגות כזו

הגיל. קבוצות בין משמעותיים הבדלים ללא ,(35.2^0) לבנות בהשוואה (57.30/0)

רוב נחלת היא חברים בקרב ההדדית ההעזה לתופעת החשיפה כי מראה 49 לוח
46.80/0  עלייה סטטוס עם נמצא היחיד הדמוגרפי הקשר האוכלוסייה. שכבות
לרזסתכך, אלה את אלה כמדרבנים חברים על מדווחים הוותיקים מהתלמידים
הזו התופעה דומה. חשיפה על המדווחים העולים מקרב בלבד ל36.80/0 בהשוואה

בפציעות. הדן 15 בפרק גם נסקרת
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דברים לעשות השני את 7/7A77 p!r< נוהגים שחבריהם התלמידים אחוז :31 תרשים
וכיתה: מין לפי קרובות, לעתים או לפעמים אסורים, או מסוכנים להיות שעלולים

1994 משוקללים, אומדנים

100 ך
90 

80 

70  582 60.4

וז חט ייא

דברים לעשות השני את האחד לר\בך נוהגים שחבריהם התלמידים אחוז :49 לוח
סטטוס לפי קרובות, לעתים או לפעמים אסורים, או מסוכנים להיות שעלולים

1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה
לררבץ נוהגים שחבריהם התלמידים אחוז

להיות שעלולים דברים לעשות אלה את אלה
מסוכנים

עלייה סטטוס
46.8 ותיקים
36.8 עולים

p<0.001 מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
44.8 מאוד טוב
46.3 טוב
46.7 טוב כלכך לא
KS. מובהקות
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ומסקנות סיכום
בילוי של יחסית חיוביים דפוסים יש הישראלי לנוער כי עולה הממצאים מניתוח
אחד ערב לא אף לבית מחוץ מבלים שאינם הישראלים התלמידים אחוז חברתי.
המדווחים התלמידים אחוז למחקר. השותפות המדינות מבין מהנמוכים הוא בשבוע
לארצות ביחס הנמוכים בין הנו יותר, או ערבים חמישה לבית מחוץ מבלים הם כי
יכולים הם כי המרגישים הישראלי הנוער בני של גבוה עד הבינוני השיעור אחרות.
חברתית תמיכה על מצביע מאוד אותם המטרידים נושאים על חברים עם לשוחח

השווים. קבוצת בקרב חיובית

זה אחוז נוער. במועדוני או נוער בתנועות חברים במחקר שנדגמו הנוער מבני כרבע
יורד זה אחוז גבוהה. הכנסה יש למשפחתם כי שדיווחו תלמידים בקרב במקצת גבוה
מקבילים נתונים לצערנו, אין, י'י"א. בכיתות לכ0^16 מ0^30 בגיל העלייה עם
היות המצב לשיפור רב מקום יש כי ברור אולם אחרות. ממדינות להשוואה
נוער במועדוני או בתנועות מעורבים אינם שנחקרו הנוער מבני ששלושהרבעים

התנסויות. של רחב למגוון ביותר חיובית מסגרת להם להעניק היכולים

כרבע יותר. מורכבים ממצאים מצאנו והבדידות החברתית הדחייה בתחום
חברתית מבחינה דחויים מרגישים הם יותר או פעם מדי כי מדווחים מהנבדקים
ובחמישית להתחבר), להם שקשה או בפעילויות אותם משתפים לא לבד, (נשארים
מאוד. קרובות לעתים או קרובות לעתים בדידות הרגשת על מדווחים מהנבדקים
דחייה המרגישים הישראלים התלמידים אחוז כי יוצא הבינלאומית בהשוואה אולם
התלמידים שאחוז בעוד ו13), 11 בגילים (בעיקר ביותר מהנמוכים הוא חברתית

.(15 בגיל (בעיקר ביותר מהגבוהים הוא בודדים המרגישים הישראלים

לבנים. בהשוואה הבנות בקרב יותר שכיחה והיא הגיל עם עולה הבדידות הרגשת
ישנה חיוביים, חברתיים קשרים של הכללי המצב אף שעל ההשערה ,p אם עולה,
ממרכיבי אחד בשוליים. הנמצאים נוער בני של גדולה יחסית קבוצה בישראל
טובים פחות חברתיים קשרים כללי באופן המראים העולים הם הזאת הקבוצה
התופעה כי לציין יש הוותיקים. לעומת בדידות, תחושת של יותר גבוהה ושכיחות
בילוי דפוסי במקביל, כלכלית. מבחינה מבוססות הפחות השכבות בקרב יותר שכיחה
בשכבות יותר נמצאו יותר) או בשבוע ערבים (חמישה היקפם מבחינת חריגים
נמצא זה שמדד העובדה לאור גם חשוב מדד הינה הבדידות תחושת המבוססות.
והראל (לאופר אלימות בפעילויות יותר גבוהה מעורבות ומנבא נוער באלימות קשור

.(1996
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שנמצאה ,(Dairng) ההעזה תופעת מידת הוא החברתיים בקשרים נוסף שלילי מרכיב
זה נתון להעמיד כדי השוואתיים נתונים אין כאן גם לצעתו, .(460/0) מאוד שכיחה
הרבה ההשפעה לאור וחשוב מרכזי הנו זה נושא גס אולם בינלאומית, בפרספקטיבה
תופעת נוער. בני בקרב סיכונים ליטול החלטה קבלת תהליכי על החברתי ללחץ שיש
שהיא ככל מסוכנים, מעשים לעשות חברים של הדדי בדרבון המתבטאת ההעזה,
של מקרים אותם כך על ויעידו ומסוכנת פסולה היא תרבותית, מבחינה אוניברסלית

האחרונות. בשנים הציבור לידיעת שהגיעו מסוכנים משחקים

קשרים כבעל הישראלי הנוער של הכללי הדימוי את ,p אם מאשרים, הממצאים
איננה שאולי אוכלוסייה כלפי הזרקור את מפנים גם אבל מפותחים, חברתיים

חברתית. להשתלב מצליחה



₪^^^ התנהגויות
₪^ 1 ^^סיכון 1 ^^|לבריאות ^ ^^^^^"ופעילויות פנאי
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7
אכילה, הרגלי תזונה,

פנאי ופעילות גופנית פעילות
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

מבוא
מרכזית בצורה התורמים כגורמים הוכחו נכונים אכילה והרגלי תזונה דפוסי
מחלות של ארוכה שורה למניעת והמסייעים האדם של והנפשית הפיזית לבריאות
וכלי לב מחלות (לדוגמה, הבגרות בתקופת עת בטרם לתמותה סיכון המהוות כרוניות
בני של הנפשית מבריאותם מושפעים ודיאטה אכילה דפוסי ממאירות). ומחלות דם,
גופנית פעילות .(Trowbirdge et al. 1993; King et al. 1996) עליה משפיעים pj נוער
אחרות רבות מחלות למניעת p; הדם וכלי הלב מערכת לבריאות כתורמת הוכחה
אלטרנטיבה לספק עשוי בספורט העיסוק לכך, בנוסף החיים. במהלך המתרחשות
ושימוש עישון כמו סיכון ולהתנהגויות שליליות חברתיות להשפעות ובטוחה בריאה

בסמים.

בתקופת הנרכשות התנהגויות הם גופנית פעילות דפוסי p? ואכילה, תזונה הרגלי
ניתן בה שהתקופה מכאן, כבוגר. חייו אורח את מעצב האדם בה והנעורים הילדות
חיים בתקופת כרונית תחלואה של השיעורים הורדת על משמעותית בצורה להשפיע
בריאים. גופנית ופעילות תזונה הרגלי לפתח ניתן בה הנעורים תקופת היא מבוגרת

מזון מוצרי מגוון המכילה נכונה תזונה לגבי המלצות פותחו מדינות של רב במספר
בשר מוצרי דלשומן), (בעיקר חלב חי, לחם כמו סיביים מזונות ירקות, פירות, ובהם
הבריאות קידום מדיניות ועוד. בלעדיו, או שומן מעט עם שהוכנו אחרים ומאכלים
כבריא, המומלץ המזון תצרוכת להעלאת מכוונת אלו במדינות התזונה בתחום
לשמירה ניסיונות ולהכוונת פחות, לבריא או למזיק הנחשב המזון תצרוכת הפחתת
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Trowbirdge et al.) בריאה בדרך וזאת האוכלוסייה, בקרב מתאים גוף משקל על
.(1993; Nutbeam et al. 1991, King et al. 1996

צריכת שכיחות על מידע כוללות תזונה הרגלי בנושא הסקר בשאלון שנכללו השאלות
האיכות הערכת על המקשה עובדה  הצריכה כמויות על לא אך מסוימים מזונות
מחולקים המידע נאסף עליהם המזון סוגי זאת, עם הנבדקים. תזונת של והאיזון
או ויטמינים סיבים, מכילים שהם היות יחסית ל"בריאים" הנחשבים למזונות
ומזונות חי), או שחור ולחם דלשומן חלב ירקות, (פירות, אנטימסרטנים אלמנטים
או כולסטרול שומן, עתירי שהם היות לבריאות פחות התורמים לכאלה הנחשבים
תוססים משקאות ונקניקיות, המבורגרים מטוגנים, אדמה ותפוחי (צ'יפס סוכר
של הקודמים בסקרים כלולים הללו המדדים וממתקים). סוכר המכילים
באירופה. מדינות במספר מ1982, החל שנים, לארבע אחת שנערכו WHOHBSCn
מזונות צריכת בין הדוק קשר על הצביעו העבר בסקרי התזונה נתוני ניתוח ממצאי
לא או מזיקים מזון מצרכי שצריכת בעוד בריאים, והרגלים חיים אורח לבין בריאים
אוכלוסיות בקרב לבריאות סיכון התנהגויות עם גבוה במיתאם נמצאה בריאים

.(Nutbeam et al. 1991; Aaro et al. 1995; King and Coles 1992) שנחקרו הנוער

הדפוסים מדידת את למצות ניתן לא HBSCn כמו כוללני בסקר כי לציין יש ברם,
בשאלון הכלולים המדדים משביעתרצון. בצורה הנבדקים של המזון צריכת של
סגנון על מצביעים ואלה פחות, או יותר חיוביים צריכה דפוסי על להצביע רק יכולים

יותר. הרחב p?£>j לבריאות הקשורים חיים והרגלי

עתירי משקאות ושל ממתקים של האכילה דפוסי את חקרו (1997) ועמיתיה Kuusela
במקום נמצאת ישראל בסקר. שהשתתפו מדינות ב22 11 הגיל קבוצת בקרב סוכר
הראשון המקום את סקוטלנד עם וחולקת סוכרים, עתירי משקאות בשתיית הראשון
ארגון עלידי ב1990 שנערך בסקר כי החוקרים מציינים במקביל ממתקים. באכילת
בקרב העששת ברמת ו1990 1966 בין משמעותית עלייה נמצאה העולמי הבריאות
שעלו שהממצאים p^ החוקרים לדעת ל4.6). (מ2.4 בישראל 12 בגיל נוער בני
נוער בני בקרב העששת ברמת לעלייה אפשרית סיבה על מלמדים HBSCn בסקר

בישראל.

הבעיות אחת במשקל. הפחתה לשם בדיאטה התמקדה בסקר נוספת שאלה
 בנות בקרב בעיקר  המערבי בעולם נוער בני בקרב הרווחת החמורות הבריאותיות
בדרכים במשקל להפחית מניסיונות הנובעות אכילה הפרעות של הבעיה היא
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לנערה או לנער מוצדקת סיבה אין המקרים ברוב כי הוכיחו רבים מחקרים מסוכנות.
אכילה להרגלי היסחפות ישנה לכך, הצדקה יש כאשר וגם במשקל, להפחית
והקאה מרשם ללא ב"תרופות" שימוש עצמית, הרעבה כמו במיוחד, מסוכנים
מדדנו לא זה בסקר והבולימיה. האנורקסיהנרבוזה למחלות המובילים  מכוונת
יותר עוסקים נוער שבני ככל בנושא, המדעית הספרות פי על אולם, אלו. התנהגויות
מוקדם בגיל מתחוללות אלו שהתנהגויות וככל במשקל, הפחתה לשם בדיאטות
שימוש עצמית, להרעבה היגררות של גבוהים לשיעורים ההסתברות עולה יותר,
זו. באוכלוסייה משקל להורדת כאמצעים מכוונת והקאה מרשם ללא ב"תרופות"

החברתית התרבות השפעת על מצביע במשקל" להפחית בכדי דיאטה "עשיית מדד
התופעה של הבעייתיות רמת על ומכאן נוער, בני של הגוף דימוי על החברתי והלחץ
התנהגות בהכרח אינה לכשעצמה הדיאטה שהתנהגות כאן יצוין ברם, בחברה.

.(Trowbirdge et al. 1993) האוכלוסייה כל לגבי שלילית

האדם לבריאות תורמת וסדירה מתונה גופנית פעילות כי הוכיחו קודמים מחקרים
Powell et al.) אחרות ומחלות דם כלי לב, מחלות במניעת מרכזי תפקיד ומשחקת
שנערכו טווח ארוכי מחקרים במספר .(1989; Ross et al. 1985; Heath et al. 1993

מרכזי סיכון גורם הנו גופנית פעילות חוסר כי הוכח האחרונות השנים בעשרים
Leon et al. 1987; Powell et al. 1987a; Powell and Dysinger) לב ממחלות לתמותה
ונוער ילדים של לבריאותם גם ישירות תורמת סדירה גופנית פעילות וכי ,(1987b
הפיזית לבריאות הגופנית הפעילות של לתרומתה בנוסף .(Sallis and Faucette 1992)

מבוגרים של הנפשית הבריאות את משפרת גופנית פעילות כי הסתבר האדם של
Gruber) נוער בני של העצמית התפיסה על לחיוב ומשפיעה ,(Taylor et al. 1985)

בספורט ומעורבות גופנית פעילות בריאות, התנהגויות היותן על בנוסף .(1986
בתקופת חיוביות והשפעות חיובית לחיברות חשובה חברתית מסגרת לספק עשויות

.(Kenyon and McPherson 1973) הנעורים

סיכון גורם גם ובספורט גופנית בפעילות המעורבות מהווה החיוביות ההשפעות בצד
לכללי איציות זהירות, מחוסר הנובעות ספורט מפציעות להיפגעות הנוגע בכל
בפרק הספציפי. הפעילות לסוג הולם מגן לבוש או באבזרים אישימוש או בטיחות
בעת להיפגעות המתייחסים הממצאים מוצגים ותאונות, מפציעות בהיפגעות הדן 15

ספורט. ובמתקני גופנית פעילות
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בוידיאו צפייה בטלוויזיה, צפייה כוללות זה בפרק המוצגות נוספות פנאי פעילויות
ראייה מתוך זה בפרק נעשה הללו הפנאי פעילויות נתוני ניתוח מחשב. ומשחקי
המועבתת השעות (1) בסיסיות: הנחות שלוש עלידי ומונחה בלבד, בריאותית
על באות במחשב, במשחק או בוידיאו בטלוויזיה, צפייה של "פסיבית" בהתנהגות
בני (2) לבריאות; החשובה אקטיבית גופנית לפעילות לנצלו היה שניתן זמן חשבון
Felts et) לקויים תזונה דפוסי לפתח נוהגים הטלוויזיה מול רבות שעות המבלים נוער
תכנים מדגישים מעטים לא מחשב ומשחקי רבות טלוויזיה תכניות ו(3) ;(ai. 1992
להשפיע ובכך המתבגר של הערכים מערכת על להשפיע העלולים במיוחד אלימים

החברתית. התנהגותו דפוסי על לרעה

הישראלי הנוער בקרב לראות רוצים שהיינו האידיאליים ההתנהגות דפוסי לסיכום,
פחות מזון מוצרי של מבוקרת צריכה (2) בריא; מזון של גבוהה צריכה (1) כוללים:
הקטן במסך צפייה בשעות מיעוט ו(4) גופנית; פעילות של גבוהה רמה (3) בריאים;

מחשב. במשחקי או

גופניתופעילותפנאי אכילה,פעילות שלתזונה,הרגלי מדדים
אכילה, הרגלי בנושא אחת שאלה תזונה, בנושא שאלות 12 כלל הישראלי השאלון
השאלות כל פנאי. פעילות בנושא שאלות ושלוש גופנית פעילות בנושא שאלות שתי
הלימות והן המיקוד), ושאלון הגרעין (שאלון הבינלאומי מהשאלון נלקחו הללו

למחקר. השותפות המדינות בשאר שנשאלו השאלות עם מלאה בצורה

פירות אכילת יחסית: גבוה התזונתי שערכם מזונות באכילת עסקו מדדים שלושה
שלושה חי. או שחור לחם ואכילת דלשומן חלב ו/או רגיל חלב שתיית ירקות, ו/או
חטיף אכילת יחסית: נמוך התזונתי שערכם מזונות באכילת עסקו נוספים מדדים
ושתיית נקניקיה או המבורגר אכילת (צ'יפס), מטוגנים אדמה תפוחי ו/או צ'יפס

ממתקים. אכילת ו/או סוכר, המכילים אחרים תוססים משקאות או קולה

כדי דיאטה עושה הנבדק האם השאלה על מבוסס אכילה בהרגלי העוסק המדד
כללה אחת קטגוריה קטגוריות. שתי כלל זה בפרק המוצג המדד במשקל. להפחית
השנייה הקטגוריה במשקל. להפחית כדי דיאטה עושים הם כי שדיווחו הנבדקים את
אינם כי או בסדר משקלם כי דיאטה עושים אינם הם כי שדיווחו נבדקים כללה

במשקל. להפחית צריכים
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התדירות את מדדה האחת הלימודים. לשעות מחוץ גופנית פעילות מדדו שאלות שתי
עד החופשי בזמנו התעמלות) או (ספורט גופנית בפעילות כלל בדרך עוסק הנבדק בה
עוסק כלל בדרך בשבוע שעות כמה מדדה השנייה מזיע. או נשימה חסר שהוא כך כדי
חסר שהוא כך כדי עד החופשי, בזמנו התעמלות) או (ספורט גופנית בפעילות הנבדק
גופנית. פעילות בנושא המדדים שני את הרכיבו אלו שאלות שתי מזיע. או נשימה
של נמוכה בתדירות גופנית פעילות וכלל גופנית פעילות לחוסר התייחס אחד מדד
כלומר, גבוהה, בתדירות גופנית פעילות כלל השני המדד פחות. או בחודש אחת פעם

בשבוע. וחצי שעתיים ולפחות בשבוע פעמים ארבע לפחות של בתדירות

צופה כלל בדרך ביום שעות כמה מדדה האחת, פנאי. פעילות מדדו שאלות שלוש
בוידיאו. הנבדק צופה כלל בדרך בשבוע שעות כמה מדדה השנייה, בטלוויזיה. הנבדק
מחשב. במשחקי הנבדק משחק כלל בדרך בשבוע שעות כמה מדדה השלישית,
של בתדירות בטלוויזיה צפייה מדד האחד אלו. משאלות הורכבו מדדים שלושה
או שעות ארבע של בתדירות בוידיאו צפייה מדד השני ליום, יותר או שעות ארבע
יותר או שעות ארבע של בתדירות מחשב במשחקי משחק מדד והשלישי בשבוע, יותר

בשבוע.

תוצאות
תזתה

אחת פעם לפחות ירקות ו/או פירות שאכלו התלמידים אחוז את מציג 32 תרשים
או פירות אכלו מהתלמידים 91.1^0 כי מראות התוצאות וכיתה. מין לפי ביום,
אלו, מזונות לגבי המינים בין מובהק אך קטן הבדל קיים ביום. אחת פעם ירקות
אין מהבנות. 93.5"/0 לעומת ירקות ו/או פירות אוכלים מהבנים 88.80/0 כאשר

הגיל. קבוצות בין משמעותיים הבדלים

לפחות דלשומן, חלב ו/או רגיל חלב ששתו התלמידים אחוז את מציג 33 תרשים
התלמידים מכל 800/0 כמעט כי מראות התוצאות וכיתה. מין לפי ביום, אחת פעם
המינים, בין קטן הבדל קיים ביום. אחת פעם לפחות חלב, שותים י"א עד ו' בכיתות

הבנות. מכלל 75.30/0 לעומת לסוגיו חלב שותים מהבנים 79.3^0 כאשר
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לפי ביום, אחת פעם לפחות ירקות, ו/או פירות שאכלו התלמידים אחוז :32 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה; מין

100 ך 89.7 933 88.7 ל92 87 9 945
90  apj 1 ןןןןן וון! ןןןן 11 1 111,1111111,11 1

60  HH HH l^lf 1.1
40 . RHJ ^H HI ם] בנות |

20  ^^H l^■ |^H
10  BH ^H ■B
q _ HBHHB | IIM1IHI1II1II I HHIIIIIIIIIIIIIII I

וז רו0 ייא

אחת פעם לפחות דלשומן, חלב ו/או רגיל חלב ששתו התלמידים אחוז :33 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי ביום,

100 ך

90 " 807 רר 77 8 79 4
80 . mmg יי *יי 73.9 75.2

" 1 1 1 1

וז ח0 ■■א
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אחת פעם לפחות חי, או שחור לחם שאכלו התלמידים אחוז את מציג 34 תרשים
קיימת המינים שני בקרב המינים. בין הבדל כאן קיים לא וכיתה. מין לפי ביום,

בגיל. העלייה עם חי, או שחור לחם של הצריכה באחוזי ירידה

אדמה תפוחי ו/או צ'יפס חטיף שאכלו התלמידים אחוז את מציג 35 תרשים
מעל כי מראות התוצאות וכיתה. מין לפי ביום, אחת פעם לפחות (צ'יפס), מטוגנים
בעלי שהם אלה, מזון מוצרי אוכלים י"א עד ו' בכיתות התלמידים מכלל לרבע
מובהק אך קטן הבדל קיים ביום. אחת פעם לפחות יחסית, נמוכים תזונתיים ערכים
25.10/0 לעומת צ'יפס אוכלים מהבנים 27.80/0 כאשר צ'יפס, אכילת לגבי המינים בין
תלמידי מכלל ש320/0 כך הגיל קבוצות בין משמעותי הבדל קיים כמוע, מהבנות.
ח'ט' כיתות תלמידי בקרב 25.3^0 לעומת צ'יפס צריכת על דיווחו ו'ז' כיתות

י'י"א. כיתות תלמידי בקרב ו21.60/0

אחת פעם לפחות נקניקיה, או המבורגר שאכלו התלמידים אחוז את מציג 36 תרשים
עד ו' בכיתות התלמידים מכלל 15.20/0 כי מראות התוצאות וכיתה. מין לפי ביום,
בין מובהק אך קטן הבדל קיים אלה. מאכלים ביום אחת פעם לפחות אכלו י"א
נקניקיה או המבורגר אוכלים מהבנים 17.70/0 כאשר זה, מזון אכילת לגבי המינים
בין משמעותי הבדל קיים כמוע, מהבנות. 13^0 לעומת ליום אחת פעם לפחות
לעומת זה מזון צריכת על דיווחו ו'ז' כיתות תלמידי מכלל 18.10/0  הגיל קבוצות

י'י"א. כיתות תלמידי בקרב ו130/0 ח'ט' כיתות תלמידי בקרב 14.50/0

אחרים תוססים משקאות או קולה ששתו התלמידים אחוז את מציג 37 תרשים
וכיתה. מין לפי ביום, אחת פעם לפחות ממתקים, אכלו ו/או סוכר המכילים
על דיווחו י"א עד ו' בכיתות התלמידים מכלל 0/ס80 כמעט כי מראות התוצאות
לגבי המינים בין הבדל קיים וסוכרים. בגלוקוזה העתידים אלה מזון מוצרי אכילת
אוכלים או שותים מהבנים 80.40/0 כאשר אלו, מזון מוצרי של ואכילה שתייה
כך הגיל קבוצות בין הבדל קיים כמוע, מהבנות. 76.20/0 לעומת אלו, מוצרים
סוכר עתירי משקה או מזון צריכת על דיווחו ו'ז' כיתות תלמידי מכלל ש81.60/0

י'י"א. כיתות תלמידי בקרב ו74.80/0 ט'י' כיתות תלמידי בקרב 77.90/0 לעומת



בישראל נוער 116

לפי ביום, אחת פעם לפחות חי, או שחור לחם שאכלו התלמידים אחוז :34 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין

100 ך
90 

80 

70  595 57.8 58.3 ",
60 י 111111 1  52.1 51.4 1 ; ו

40 . |^ 8^ HH | ם בנות 1

י30 1^ 1^ 1^
20 89 H9 1^
10  HS ןןןן HH

r1 un ייא

מטוגנים אדמה תפוחי ו/או צ'יפס חטיף שאכלו התלמידים אחוז :35 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי ביום, אחת פעם לפחות (צ'יפס),

100 ך
90 
80 

70 

60  1 1

50  11010
40  336 30.3 ". 1^^
30  ך^ 268 24 22.1 21.2

q ^^^H I ^XUm ^1 1

וז רו0 ייא
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ביום, אחת פעם לפחות נקניקיה, או המבורגר שאכלו התלמידים אחוז :36 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

100 ך
90
80
70
60 [ni^n
50 40בנותך] iy ו

30 19.4 16 9 18.1 1542Q _ IV.* "Ml 11 f

ו.ז ת.ט י.יא

המכילים אחרים תוססים משקאות או קולה ששתו התלמידים אחוז :37 תרשים
אומדנים וכיתה: מין לפי ביום, אחת פעם לפחות ממתקים, אכלו ו/או סוכר

1994 משוקללים,

100 ך

90 82 8 80.4 80.2 77 6

וז תס ייא
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ארגון של הרבלאומי בסקר שהשתתפו המדינות וארבע עשרים מתוך ושלוש עשרים
על נתונים אספו (WHOHBSC) נוער בני של בריאות התנהגויות על העולמי הבריאות
ו/או פיתת שאכלו התלמידים אחוז את מציג 50 לוח שונים. מזון מוצרי צריכת
לפי בלוח מדורגות המדינות וגיל. מין מדינה, לפי ביום, אחת פעם לפחות ירקות,
הנמוך אל ביותר הגבוה מהשיעור בנים, בקרב ירקות ו/או פירות אכילת שיעור

ביותר.

מדינה, לפי ביום, אחת פעם לפחות ירקות, ו/או פירות שאכלו התלמידים אחוז :50 לוח
וגיל מין

15 גיל גיל13 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
93.6 88.6 י"ייאל 94.0 90.9 ישראל 91.4 92 6 צ'כיה
90.3 87.3 צ'כיה 92.4 87.6 צ'כיה 93.9 90.8 ישראל
84.5 83.4 פולין 90.0 86.0 פולין 87.1 85.2 פולין
80.4 75.3 ספרד 80.5 80.4 סלובקיה 85.9 81.6 קנדה
82.7 75.1 סלובקיה 83.1 80.0 קנדה 84.7 81.6 סלובקיה
79.7 75.0 הצפונית אירלנד 83.4 77.9 ספרד 82.8 80.6 ספרד
79.7 74.6 קנדה 77.7 76.5 צרפת 79.9 76.8 הצפונית אירלנד
75.8 72.1 צרפת 81.3 73.0 אוסטריה 78.8 74.3 הפלמית בלגיה
80.3 70.7 אוסטריה 72.2 72.6 הצרפתית בלגיה 83.5 73.3 אוסטריה
71.0 67.3 הצרפתית בלגיה 72.7 72.0 אסטוניה 80.0 72.7 שבדיה
68.3 67.2 אסטוניה 67.3 71.8 לטביה 72.0 72.6 ליטא
68.0 66.6 ריסיה 81.1 71.8 הצפונית אירלנד 72.5 72.5 הצרפתית בלגיה
77.6 62.8 הפלמית בלגיה 75.1 71.1 שבדיה 70.4 71.4 אסטוניה
79.3 62.4 שבדיה 74.0 69.7 סקוטלנד 73.0 71.4 גרמניה
60.8 62.3 לטביה 82.2 69.5 הפלמית בלגיה 78.0 71.3 פינלנד
68.4 62.1 גרמניה 65.0 69.2 ליטא 83.3 71.2 דנמרק
60.6 62.1 ליטא 71.7 68.2 ריסיה 72.4 70.2 צרפת
74.9 61.6 פינלנד 81.8 68.1 פינלנד 71.9 68.6 לטביה
67.2 56.3 סקוטלנד 73.9 64.1 גרמניה 78.5 68.5 סקוטלנד
69.2 55.2 דנמרק 74.9 62.3 דנמרק 73.5 67.8 רוסיה
54.7 45.9 ייילס 64.5 57.3 נורבגיה 67.4 63.5 נורבגיה
52.8 45.5 גרינלנד 56.6 53.8 ייילס 64.6 58.1 ייילס
56.6 43.2 נורבגיה 44.4 46.6 גרינלנד 46.3 41.3 גרינלנד

פעם לפחות ירקות, ו/או פירות אכילת שיעור המדינות ברוב כי מראות התוצאות
התלמידים מדורגים הנמוכה הגיל בקבוצת המינים. לשני גבוה הוא ביום, אחת
הגיל קבוצות ובשאר הראשון, במקום והבנות השני במקום הישראלים הבנים

הראשון. במקום המינים שני מדורגים
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אחרים תוססים משקאות או קולה ששתו התלמידים אחוז את מציג 51 לוח
וגיל. מין מדינה, לפי ביום, אחת פעם לפחות ממתקים, אכלו ו/או סוכר המכילים
נמוכים תזונתיים ערכים בעלי מזון מוצרי של אכילה או בשתייה מדובר כאשר
,11 בגיל לתלמידים הראשון במקום הבנים) דירוג (לפי ישראל מדורגת יחסית,

.15 בגיל לתלמידים הרביעי ובמקום 13 בגיל לתלמידים השלישי במקום

סוכר המכילים אחרים תוססים משקאות או קולה ששתו התלמידים אחוז :51 לוח
וגיל מין מדינה, לפי ביום, אחת פעם לפחות ממתקים, אכלו ו/או

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
83.7 87.3 הצפונית אירלנד 84.7 91.4 הצפונית אירלנד 82.1 84.7 ישראל
76.8 85.2 סקוטלנד 80.0 88.6 סקוטלנד 79.6 84.3 הצפונית אירלנד
71.6 81.2 הצרפתית בלגיה 79.3 85.1 ישראל 80.0 82.3 סקוטלנד
71.7 79.3 ישראל 71.8 79.0 הצרפתית בלגיה 75.0 77.7 סלובקיה
58.0 74.3 הפלמית בלגיה 58.6 72.2 הפלמית בלגיה 73.1 70.3 הצרפתית בלגיה
67.1 69.4 אסטוניה 71.0 70.2 אסטוניה 63.9 67.5 פולין
57.4 67.5 אוסטריה 61.5 69.0 סלובקיה 64.9 67.4 אסטוניה
63.9 66.8 גרמניה 61.1 67.1 ייילס 62.1 65.7 ייילס
52.2 65.0 קנדה 64.8 66.7 פולין 57.7 62.4 ליטא
51.9 63.8 ייילס 63.0 64.5 גרמניה 64.7 62.3 גרמניה
55.0 62.9 פולין 54.4 62.5 אוסטריה 56.8 60.8 הפלמית בלגיה
59.4 61.8 גרינלנד 53.7 62.4 קנדה 62.8 58.8 ריסיה
61.2 61.5 סלובקיה 52.6 58.8 צרפת 52.5 58.6 צרפת
55.5 58.2 ליטא 58.9 58.6 גרינלנד 51.0 56.4 אוסטריה
42.5 57.3 צרפת 54.0 57.6 ליטא 44.8 54.7 קנדה
49.2 56.6 לטביה 60.2 56.4 רוסיה 53.3 53.0 ספרד
51.1 55.6 צ'כיה 57.3 54.6 ספרד 59.0 52.9 לטביה
54.9 54.7 ריסיה 53.5 52.3 לטביה 56.0 51.2 צ'כיה
52.3 49.7 ספרד 55.4 52.0 צ'כיה 41.9 45.7 גרינלנד
49.3 46.5 דנמרק 42.5 41.8 דנמרק 32.6 34.6 דנמרק
29.5 42.5 שבדיה 33.0 36.8 שבדיה 16.1 25.7 שבדיה
27.0 37.9 נורבגיה 25.0 32.0 פינלנד 15.0 22.7 פינלנד
25.2 25.2 פינלנד 22.4 28.3 נורבגיה 14.2 21.2 נורבגיה

השותפות האחרות במדינות לנוער בהשוואה הישראלי, הנוער כי לציין מעניין
או חי ולחם ירקות (פירות, בריא מזון של באינדיקטור הן מאוד גבוה מדורג למחקר,

וממתקים). סוכר עם (משקאות מזיק מזון של באינדיקטור והן שחור)

ערכים בעלי שונים משקאות או מזון מוצרי שצרכו התלמידים אחוז את מציג 52 לוח
כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי ביום, אחת פעם לפחות יחסית, גבוהים תזונתיים
דיווחו הוותיקים בקרב יותר גבוה אחוז ראשונים). טורים שלושה (ראה סובייקטיבי
אכילת על ואילו בהתאמה), ו53.60/0, 79.40/0) דלשומן ו/או רגיל חלב שתיית על
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ו^60.10, 55.30/0) לוותיקים בהשוואה עולים יותר דיווחו חי לחם או שחור לחם
בקרב דלשומן ו/או רגיל חלב שתיית על המדווחים אחוז כמו^, בהתאמה).
ו^75.30, 77.70/0 לעומת 80.30/0 היה מאוד, טוב כלכלי מצב על שדיווחו תלמידים

טוב. כלכך לא או טוב כלכלי מצב על שדיווחו אלה בקרב בהתאמה,

ערכים בעלי משקאות או מזון סוגי שצרכו התלמידים אחוז את גם מציג הלוח
כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי ביום, אחת פעם לפחות יחסית, נמוכים תזונתיים
הוותיקים בקרב יותר גבוה אחוז אחרונים). טורים שלושה (ראה סובייקטיבי
ו/או סוכר המכילים אחרים תוססים משקאות או קולה שתיית על דיווחו (79.20/0)

אחוז כמו^, .(69.00/0) העולים בקרב לאחוז בהשוואה ממתקים, אכילת על
או קולה שתיית ועל מטוגנים אדמה תפוחי ו/או צ'יפס חטיף אכילת על המדווחים
יותר גבוה היה ממתקים, אכילת ו/או סוכר המכילים אחרים תוססים משקאות
על שדיווחו אלה בקרב מאשר מאוד, טוב כלכלי מצב על שדיווחו תלמידים בקרב

טוב. כלכך לא או טוב כלכלי מצב

אחת פעם לפחות שונים, משקאות או מזון מוצרי שצרכו התלמידים אחוז :52 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי ביום,

או קולה
משקאות חטיף
תוססים צ'יפס r.■■ ■ ■.!.;;
אחרים ו/או

המכילים תפוחי ..;, '!■■

סוכר המבורגר אדמה לחם רגיל חלב פירות
ו/או או מטוגנים שחור חלב ו/או ו/או

ממתקים נקניקיה (צייפס) אוחי דלשומן ירקות

עלייה סטטוס
79.2 14.6 26.5 55.3 79.4 91.2 ותיקים
79.0 21.6 24.5 60.1 53.6 91.0 עולים

P<o.aoi P<o.ooi N.S. P<0.01 P<0.001 N.S. מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
82.1 21.2 35.2 54.8 80.3 90.3 מאוד טוב
80.5 14.7 26.7 57.4 77.7 91.8 טוב
73.7 12.6 21.1 54.3 75.3 91.2 לאכלכךטוב

p<0.001 P<0001 P<0.001 P<0.05 P<0.001 N.S. מובהקות

./_.,  j

.' ■ ;. ■ ._ .*.'/tr'■ ■

■ \: '  . " ■ .. . ■ ■ , ■■■ < ,
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אכילה הרגלי
להפחית כדי דיאטה עושים הם כי שדיווחו התלמידים אחוז את מציג 38 תרשים
י"א עד ו' בכיתות הבנות מכלל 30.10/0 כי מראות התוצאות וכיתה. מין לפי במשקל,
עלייה קיימת הבנות אצל הבנים. מכלל .s%6 לעומת דיאטה, עושות הן כי דיווחו
עושות הן כי דיווחו מהבנות (230/0) רבע כמעט ו'ז' בכיתות בגיל. העלייה עם בדיווח
התופעה הבנים אצל י'י"א. בכיתות ו32.60/0 ח'ט' בכיתות 34.2^0 לעומת דיאטה
להפחית דיאטה עושים הם כי מהבנים 10.30/0 דיווחו ו'ז' בכיתות כאשר הפוכה,

י'י"א. בכיתות מהבנים 6.40/0 לעומת במשקלם

במשקל, להפחית כדי דיאטה עושים הם כי שדיווחו התלמידים אחוז :38 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

50 ך
45 

32 635  326
30  1 1 1 ו

25 231 בנים!
20 _ [ | | ם בנות

15  MJ 8.8

" ר 1 1 1

וז חט ייא

להפחית כדי דיאטה עושים הם כי שדיווחו התלמידים אחוז את מציג 53 לוח
בקרב הדיאטה שיעור לפי בלוח מדורגות המדינות וגיל. מין מדינה, לפי במשקל,
אצל חלה המדינות ברוב כי מראות התוצאות ומטה. ביותר הגבוה מהשיעור הבנות,
הפוכה מגמה לעומת בגיל, העלייה עם דיאטה עשיית על בדיווח עלייה הבנות
במקום הגיל קבוצות בכל מדורגות הישראליות התלמידות הבנים. אצל הקיימת
הישראליות הבנות בין כ100/0 של פער קיים ו15 13 הגיל בקבוצות כאשר הראשון,
הבנים, בקרב הנמוכים השיעורים למרות השני. במקום הנמצאות הבלגיות לבנות
במקום מדורגים הישראלים התלמידים גבוה. במקום ישראל מדורגת כאן גם בכלל,
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בהשוואה ,15 בגיל הראשון ובמקום 13 בגיל החמישי במקום ,11 בגיל השלישי
בלוח. המדינות לשאר

לפי במשקל, להפחית כדי דיאטה עושים הם כי שדיווחו התלמידים אחוז :53 לוח
וגיל מין מדינה,

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנים~ בנות מדינה בנים^ בנות מדינה בנים בנות מדינה

8.9 ^ ישראל 8.1 29.3 י"ייאל 10.6 19.9 ישראל
6.2 26.9 הצרפתית בלגיה 8.2 18 8 הצרפתית בלגיה 9.2 17.3 הצרפתית בלגיה
5.5 22.9 נורבגיה 7.5 16.8 יייל'ז 11.0 15.2 גרמניה
3.9 22.0 ייילס 3.4 15.8 ציפת 11.5 14.4 אוסטריה
4.5 18.7 אוסטריה 10.5 15.3 אוסטריה 8.9 13.2 צ'כיה
2.4 18.7 הצפונית אירלנד 8.3 15.1 גרמניה 5.8 11.1 צרפת
2.7 17.9 קנדה 6.8 14.9 צ'כיה 8.9 10.5 ליטא
3.4 17.9 ספרד 4.6 14.7 "מרק 7.8 10.4 לטביה
3.7 17.6 *ר3ת 5.6 14.0 סקוטלנד 8.4 10.2 פיליו
4.9 17.3 גרמניה 5.4 13.9 הצפונית אירלנד 8.4 10.2 ויילס
2.6 15.5 פולין 7.7 13.1 נורבגיה 5.7 9.2 סלובקיה
2.7 15.2 סקוטלנד 4.3 11.8 קנדה 5.3 9.1 קנדה
3.2 14.1 ליטא 8.8 11.7 גרינלנד 5.8 8.6 הצפונית אירלנד
4.2 13.6 דנמרק 5.0 11.6 ספרד 4.3 8.3 אסטוניה
2.3 13.6 סלובקיה 5.5 11.5 פיליו 5.6 8.0 סקוטלנד
7.0 12.6 צ'כיה 5.8 10.7 ליטא 5.9 7.9 הפלמית בלגיה
4.2 9.7 הפלמית בלגיה 4.6 9.3 סלובקיה 7.0 7.7 גרינלנד
1.9 8.4 לטביה 4.4 8.7 הפלמית בלגיה 7.8 7.7 נורבגיה
7.9 7.7 גרינלנד 6.5 8.7 לטביה 5.2 7.6 דנמרק
1.5 7.5 שבדיה 3.2 6.2 פינלנד 6.9 6.8 ספרד
2.0 6.7 אסטוניה 3.3 5.0 אסטוניה 3.1 5.7 רוסיה
2.1 5.9 פינלנד 2.3 4.1 ריסיה 5.4 5.5 פינלנד
2.1 4.1 רוסיה 1.7 3.3 שבדיה 3.1 2.3 שבדיה

להפחית כדי דיאטה עושים הם כי שדיווחו התלמידים אחוז את מציג 54 לוח
בין קשר אין כי עולה מהלוח סובייקטיבי. כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי במשקלם,
אחוז זאת, לעומת בנות. בקרב והן בנים בקרב הן דיאטה, לבין עלייה סטטוס
היה טוב, כלכך לא כלכלי מצב על שדיווחו תלמידות בקרב דיאטה על המדווחות
מאוד, טוב או טוב כלכלי מצב על שדיווחו אלו בקרב ו0'27.89 29.2^0 .32לעומת (W0

גם ובנות (בנים התלמידים כלל בקרב דיאטה על המדווחים אחוז כמוע, בהתאמה.
ו18.1¥0, 18.8^0 לעומת 21.2^0 היה טוב, כלכך לא כלכלי מצב על שדיווחו יחד)
קשר כל נמצא לא בהתאמה. מאוד, טוב או טוב כלכלי מצב על שדיווחו אלו בקרב
גי המקובלת בהנחת תומגים אינם הממצאים ודיאטה. כלכלי מצב בין הבנים אצל
הבינוניגבוה, החביתינלבלי מהמעמד בנות בקיב יותר שכיחה דיאטה התנהגות
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טוב כלכן לא כלכלי מעמד בעלות ממשפחות בנות בקרב יותר שכיחה שהתופעה אלא
יותר. גבוה כלכלי מעמד בעלות ממשפחות לבנות בהשוואה

לפי במשקל, להפחית כדי דיאטה עושים הם כי שדיווחו התלמידים אחוז :54 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס

בניס בנות סה"כ

עלייה סטטוס
8.8 30.1 19.7 ותיקים
7.5 30.1 18.9 עולים

N.S. N.s. N.S. מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
9.5 27.8 18.1 מאוד טוב
8.7 29.2 18.8 טוב
8.1 32.0 21.2 לאכלכךטוב
n.s. p<0.05 p<0.05 מובהקות

גופנית פעילות
היא גופנית פעילות של טובה רמה האמריקני, הבריאות משרד להמלצות בהתאם
גופנית בפעילות מתמקד 39 תרשים פעם. בכל לפחות שעה חצי בשבוע, פעמים 43
הם הלימודים לשעות מחוץ כי שדיווחו התלמידים אחוז את ומציג נמוכה בתדירות
פחות, או בחודש אחת פעם התעמלות) או (ספורט גופנית בפעילות עוסקים כלל בדרך
ו'י"א בכיתות מהבנים ועשירית מהבנות, רבע כי מראות התוצאות וכיתה. מין לפי
על בדיווח עלייה קיימת פחות. או בחודש בלבד אחת פעם גופנית בפעילות עוסקים
ו'ז' בכיתות הבנים. אצל והן הבנות אצל הן בגיל העלייה עם גופנית פעילות חוסר
לעומת פחות, או בחודש פעם גופנית בפעילות עוסקות הן כי מהבנות 19.4^0 דיווחו
אבל הבנים אצל קיימת דומה מגמה י'י"א. בכיתות ו32.60/0 ח'ט' בכיתות 23.790
בפעילות עוסקים הם כי מהבנים 7.29/0 דיווחו ו'ז' בכיתות יותר. נמוכים בשיעורים
בכיתות מהבנים ו0^14.3 ח'ט' בכיתות 8.1^0 לעומת פחות, או בחודש פעם גופנית

בגיל. העלייה עם נשמר המינים בין ההבדל י'י"א.
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בדרך עוסקים הם כי שדיווחו התלמידים אחוז גופנית: פעילות חוסר :39 תרשים
אחת פעם הלימודים, לשעות מחוץ התעמלות) או (ספורט גופנית בפעילות כלל

1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי פחות, או בחודש

50 ך
45 
40 
35  326
^0 1 1

23.7 בנים^
*  194 1 1 | ם במת |

20  1 * 14.3

r1 ח0 ייא

התלמידים אחוז את מציג התרשים בריאה. גופנית בפעילות מתמקד 40 תרשים
(ספורט גופנית בפעילות עוסקים כלל בדרך הם הלימודים לשעות מחוץ כי שדיווחו
(קומבינציה בשבוע וחצי שעתיים ולפחות בשבוע פעמים ארבע לפחות התעמלות) או
כי מראות התוצאות וכיתה. מין לפי בשאלון), נפרדות שאלות לשתי תשובות של
גבוהה, בתדירות גופנית בפעילות עוסקים י"א עד ו' בכיתות התלמידים מכלל כרבע
על בדיווח ירידה קיימת השעות. מספר מבחינת והן בשבוע הימים מספר מבחינת הן
הבנים. אצל והן הבנות אצל הן בגיל העלייה עם גבוהה בתדירות גופנית פעילות
ארבע לפחות גופנית בפעילות עוסקים הם כי מהבנים 44.80/0 דיווחו ו'ז' בכיתות
ו34.60/0 ח'ט' בכיתות 41.5^0 לעומת בשבוע, וחצי שעתיים ולפחות בשבוע פעמים
בכיתות יותר. נמוכים בשיעורים אבל הבנות אצל קיימת דומה מגמה י'י"א. בכיתות
פעמים ארבע לפחות גופנית בפעילות עוסקות הן כי מהבנות 15.30/0 דיווחו ו'ז'
בכיתות ו0'*<9.3 ח'ט' בכיתות 12.10/0 לעומת בשבוע, וחצי שעתיים ולפחות בשבוע
גופנית בפעילות פחות עוסקות בישראל הבנות עקבי באופן כי לראות ניתן י'י"א.

הבנים. לעומת
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בדרך עוסקים הם כי שדיווחו התלמידים אחוז גבוהה: גופנית פעילות :40 תרשים
ארבע לפחות הלימודים, לשעות מחוץ התעמלות) או (ספורט גופנית בפעילות כלל
משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי בשבוע, וחצי שעתיים ולפחות בשבוע פעמים

1994

50 ך 44.8

iii:i::i::.':T י 1 ל 1 IHHES"F! i

hilii!:£:ji HHHB1 I

r1 0n ייא

55 בלוחות מוצגת למחקר השותפות המדינות בין הגופנית הפעילות רמת השוואת
הם הלימודים לשעות מחוץ כי שדיווחו התלמידים אחוז את מציג 55 לוח להלן. ו56
או בחודש בלבד אחת פעם התעמלות) או (ספורט גופנית בפעילות עוסקים כלל בדרך
גופנית פעילות שיעור לפי זה בלוח מדורגות המדינות וגיל. מין מדינה, לפי פחות,

ומטה. ביותר הגבוה מהשיעור ימני), (טור בנות בקרב נמוכה בתדירות

גופנית בפעילות העוסקים התלמידים אחוז המדינות ברוב כי מראות התוצאות
במקום הישראליות הבנות מדורגות 11 בגיל בגיל. העלייה עם עולה נמוכה בתדירות
.(28.60/0) השביעי במקום 15 ובגיל (20.80/0) התשיעי במקום 13 בגיל ,(17.60/0) השמיני
11 בגיל מהבנות. יותר נמוך במקום מדורגים הישראלים הבנים הגיל קבוצות בכל
ו15 13 בגילים ואילו ,(5.30/0) ואחד העשרים במקום הישראלים הבנים מדורגים

בהתאמה). ו11.50/0, 7.90/0) החמישהעשר במקום הבנים מדורגים
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בדרך עוסקים הם כי שדיווחו התלמידים אחוז גופנית: פעילות חוסר :55 לוח
אחת פעם הלימודים, לשעות מחוץ התעמלות) או (ספורט גופנית בפעילות כלל

וגיל מין מדינה, לפי פחות, או בחודש
ניל15 13 גיל גילת

בנים בנות מדינה בניס בנות מדינה בנים בנות מדינה

16.4 49.9 ספרד 18.0 37.7 ספרד 18.6 41.0 ספרד
16.2 42.3 ריסיה 19.2 37.5 ליטא 18.0 31.9 ליטא
21.9 40.6 גרינלנד 17.8 36.9 ריסיה 19.1 31.3 גרינלנד
20.9 39.0 סלובקיה 12.8 26.2 לטביה 15.2 29.7 רוסיה
13.6 38.8 ליטא 15.7 25.3 סלובקיה 13.2 26.0 לטביה
9.1 31.0 לטביה 17.3 24.1 גרינלנד 12.3 19.1 גרמניה
11.5 28.6 י"ייאל 12.7 22.7 הונגריה 11.6 18.0 הונגריה
16.3 28.6 צ'כיה 10.1 21.9 אסטוניה 5.3 17.6 ישראל
11.8 28.3 אסטוניה 7.9 20.8 י"ייאל 10.9 17.5 שבדיה
13.9 27.6 הונגריה 10.5 20.5 הפלמית בלגיה 11.3 16.9 סלובקיה
9.3 27.1 הצרפתית בלגיה 7.4 18.1 הצרפתית בלגיה 6.8 16.5 צרפת
13.2 26.4 הפלמית בלגיה 15.2 17.0 צ'כיה 7.4 15.3 הצרפתית בלגיה
12.4 23.8 פולין 7.1 16.9 גרמניה 8.4 14.5 הפלמית בלגיה
5.6 22.3 צרפת 11.9 15.6 שבדיה 9.3 13.5 אסטוניה
7.9 20.6 קנדה 7.9 14.8 קנדה 9.6 13.1 קנדה
7.8 20.4 ייילס 7.9 14.6 פולין 13.4 12.6 דנמרק
12.2 19.1 שבדיה 4.8 12.4 צרפת 9.3 12.5 פולין
8.2 18.1 גרמניה 4.9 11.4 ייילס 14.3 12.1 צ'כיה
8.3 18.0 סקוטלנד 8.4 11.3 דנמרק 6.8 9.3 נורבגיה
12.2 16.5 פינלנד 6.0 11.3 סקוטלנד 4.5 7.4 אוסטריה
5.1 14.4 אוסטריה 8.4 11.3 פינלנד 5.3 6.6 פינלנד
9.9 13.3 דנמרק 9.4 9.6 נורבגיה 5.9 6.5 הצפונית אירלנד
5.7 12.7 הצפונית אירלנד 6.0 8.1 הצפונית אירלנד 7.8 6.3 סקוטלנד
15.5 12.6 נורבגיה 3.3 7.2 אוסטריה 4.3 5.5 ויילס

כלל בדרך הם הלימודים לשעות מחוץ כי שדיווחו התלמידים אחוז את מציג 56 לוח
ולפחות בשבוע פעמים ארבע לפחות התעמלות) או (ספורט גופנית בפעילות עוסקים
שיעור לפי זה בלוח מדורגות המדינות וגיל. מין מדינה, לפי בשבוע, וחצי שעתיים

ביותר. הגבוה בשיעור החל בנים, בקרב גופנית בפעילות העיסוק

ירידה כלל בדרך ישנה בישראל הבנות אצל והן הבנים אצל הן כי מראות התוצאות
במקום מדורגים הישראליים הבנים בגיל. העלייה עם גופנית פעילות לפי בדירוג
15 בגיל השישי ובמקום (44.6^0) 13 בגיל השביעי במקום ,(480/0) 11 בגיל השני
במקום ,(16.50/0) 11 בגיל השישהעשר במקום מדורגות הישראליות הבנות .(39.90/0)

.(12.8^0) 15 בגיל השבעהעשר ובמקום (13.5^0) 13 בגיל העשרים
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כלל בדרך עוסקים הס כי שדיווחו התלמידים אחוז גבוהה: גופנית פעילות :56 לוח
פעמים ארבע לפחות הלימודים, לשעות מחוץ התעמלות) או (ספורט גופנית בפעילות

וגיל מין מדינה, לפי בשבוע, וחצי שעתיים ולפחות בשבוע
15 גיל 13 גיל 11 גיל

בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
36.1 63.9 אוסטריה 48.0 67.5 אוסטריה 52.6 67.9 אוסטריה
23.8 51.2 קנדה 31.5 56.2 קג"ז 16.5 48.0 ישיאל
16.7 49.2 צרפת 22.0 51.3 צרפת 31.0 46.6 קנזה
16.6 47.2 ייילס 32.6 50.3 גרמניה 28.2 45.6 גרמניה
24.5 44.7 גרמניה 19.5 49.7 ייילס 31.2 44.8 פינלנד
12.8 39.9 "*יאל 24.3 46.3 סקוטלנד 16.0 43.6 צרפת
15.6 39.0 סקוטלנד 13.5 44.6 י'*יאל 21.8 40.5 ייילס
13.6 38.1 הצפונית אירלנד 22.0 44.4 הצפונית אירלנד 23.6 37.5 סקוטלנד
23.8 37.8 פינלנד 23.1 40.9 פולין 23.2 37.5 הצפונית אירלנד
13.3 37.3 הפלמית בלגיה 20.3 39.2 הונגריה 21.2 37.3 הונגריה
12.3 36.5 ליטא 16.0 391 הצרפתית בלגיה 17.6 35.0 הצרפתית בלגיה
28.4 36.4 דנמרק 26.2 39.0 פינלנד 19.6 34.6 אסטוניה
19.1 35.7 שבדיה 23.9 35.2 דנמרק 22.9 33.1 פיליו
13.0 35.5 אסטוניה 16.2 33.8 אסטוניה 17.3 32.4 הפלמית בלגיה
11.8 35.0 הצרפתית בלגיה 17.4 33.4 שבדיה 15.9 30.2 ליטא
21.8 32.3 נורבגיה 17.3 33.0 הפלמית בלגיה 12.6 30.2 שבדיה
14.9 31.9 הונגריה 13.4 32.5 ליטא 22.6 26.9 דנמרק
15.0 31.5 פולין 19.2 29.7 נורבגיה 17.1 26.7 צ'כיה
12.7 30.3 גרינלנד 18.6 26.4 צ'כיה 9.3 25.7 גרינלנד
8.2 28.4 לטביה 14.5 26.1 גרינלנד 11.2 23.6 נורבגיה
8.9 28.1 רוסיה 10.5 25.6 ספרד 8.4 231 ריסיה
7.3 25.0 TWO 9.0 23.0 ריסיה 8.6 21.4 ספרד
12.1 24.4 ציכיח 6.2 20.2 לטביה 6.3 15.7 לטביה

רמת את מדגישה אחרות ממדינות לנתונים הישראליים הנתונים של ההשוואה
הישראליות. הבנות בקרב מספקת לא המאוד הגופנית הפעילות

כלל בדרך הם הלימודים לשעות מחוץ כי שדיווחו התלמידים אחוז את מציג 57 לוח
עלייה סטטוס לפי שונות, בתדירויות התעמלות) או (ספורט גופנית בפעילות עוסקים
(26.9^0) הוותיקים בקרב יותר גבוה אחוז כי עולה מהלוח סובייקטיבי. כלכלי ומצב
העולים בקרב לאחוז בהשוואה גבוהה בתדירות ספורטיבית פעילות על דיווחו
בקרב נמוכה בתדירות ספורטיבית פעילות על המדווחים אחוז כמו^, .(20.1^0)
ו>^12.3 16.7^0 לעומת 21.9^0 היה טוב, כלכך לא כלכלי מצב על שדיווחו תלמידים
אחוז זאת, לעומת בהתאמה. מאוד, טוב או טוב כלכלי מצב על שדיווחו אלה בקרב
מצב על שדיווחו תלמידים בקרב גבוהה בתדירות ספורטיבית פעילות על המדווחים
מצב על שדיווחו אלה בקרב ו0'^21.7 27.1V0 לעומת 32.9^0 היה מאוד, טוב כלכלי

בהתאמה. טוב, כלכך לא או טוב כלכלי
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(ספורט גופנית בפעילות כלל בדרך עוסקים הם כי שדיווחו התלמידים אחוז :57 לוח
ומצב עלייה סטטוס לפי הלימודים, לשעות מחוץ שונות בתדירויות התעמלות) או

1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי
ארבע לפחות
בשבוע פעמים אחת פעם

שעתיים ולפחות או בחודש
בשבוע וחצי פחות

עלייה סטטוס
26.9 18.0 ותיקים
20.1 14.9 עולים

p<0.001 n.s. מובהקות
סובייקטיבי כלכלי מצב

32.9 12.3 מאוד טוב
27.1 16.7 טוב
21.7 21.9 לאכלכךטוב

p<0.001 p<0.001 מובהקות

פנאי פעילות
מארבע יותר בטלוויזיה כלל בדרך שצופים התלמידים אחוז את מציג 41 תרשים
ו' בכיתות התלמידים מכלל כרבע כי מראות התוצאות וכיתה. מין לפי ביום, שעות
המינים בין משמעותי הבדל קייס בטלוויזיה. ביום שעות ארבע לפחות צופים י"א עד
ביום שעות מארבע יותר צופות מהבנות 27.9^0 כאשר בטלוויזיה, מרובה צפייה לגבי
עם הצפייה בשיעורי ירידה קיימת כמו^, מהבנים. 23.40/0 לעומת בטלוויזיה,
בטלוויזיה מרובה צפייה על דיווחו ו'ז' תלמידי מכלל ש30.90/0 כך בגיל, העלייה
הפער י'י"א. כיתות תלמידי בקרב ו16.80/0 ט'י' כיתות תלמידי בקרב 29.1^0 לעומת

הגילאים. בכל נשמר בטלוויזיה צפייה לגבי המינים בין

או שעות ארבע בוידיאו כלל בדרך שצופים התלמידים אחוז את מציג 42 תרשים
התלמידים מכלל כחמישית כי מראות התוצאות וכיתה. מין לפי בשבוע, יותר
קיים בשבוע. שעות ארבע לפחות של בתדירות בוידיאו צופים י"א עד ו' בכיתות
מהבנים 22.9^0 כאשר בוידיאו, מרובה צפייה לגבי המינים בין משמעותי הבדל
בקרב כי לציין, יש מהבנות. 16.2^0 לעומת בוידיאו, לשבוע שעות מארבע יותר צופים
לעומת י'י"א, בכיתות ל17.40/0 ו'ט' בכיתות מ0^15.6 קלה עלייה ישנה הבנות

י'י"א. בכיתות ל0^<19.9 ח'ט' בכיתות מ25.10/0 ירידה אצלם ניכרת אשר הבנים
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ביום, שעות מארבע יותר בטלוויזיה כלל בדרך שצופים התלמידים אחוז :41 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

50 ך
45
40

33.1 32.9
55י  28.91 ו 1 ו , ,30 חךק 25J ף^

וז תט ייא

בשבוע, יותר או שעות ארבע בוידיאו כלל בדרך שצופים התלמידים אחוז :42 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

50 ך

45
40
35

30 23 4 25.1 , 1 ןןן בנים 1

25 rr"^ pflS 199 17 4 ■.;■;20בניתם 15.6 i;l| 15.6 p^17.4 ^ 1

וז חס ייא
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בין הפער בוידיאו, הצפייה עם בטלוויזיה הצפייה את מאחדים כאשר כי לציין יש
יש שלבנים בעוד יותר הטלוויזיה את מעדיפות פשוט הבנות מצטמצם. לבנות הבנים
התלמידים מאוכלוסיית כרבע מקום, מכל וידיאו. בסרטי לצפות יותר גבוהה נטייה

הקטן. המסך מול ביום יותר או שעות ארבע מבלים המינים, משני

ארבע מחשב במשחקי משחקים כלל שבדרך התלמידים אחוז את מציג 43 תרשים
התלמידים מכלל כ0^16 כי מראות התוצאות וכיתה. מין לפי בשבוע, יותר או שעות
כרבע בשבוע. יותר או שעות ארבע מחשב משחקי משחקים י"א עד ו' בכיתות
בלבד 70/0 לעומת מחשב במשחקי בשבוע שעות ארבע לפחות משחקים מהבנים
שעם כך הגיל, קבוצות בין המשחקים בשיעורי משמעותי הבדל קיים מהבנות.

מחשב. במשחקי המשחקים שיעורי יורדים בגיל העלייה

או שעות ארבע מחשב במשחקי כלל בדרך שמשחקים התלמידים אחוז :43 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי בשבוע, יותר

50 ך

45
40 

30 £± 25.3 ך5^
Ofi _ *\'\ /,/:/." ■™" £Hin!":: p:!':!h;₪ 19 2 20רווחי! _H!;!\ .:" 1 V *י*י \nmj<

וז חט ייא

על נתונים אספו בסקר שהשתתפו המדינות וארבע עשרים מתוך ושתיים עשרים
בטלוויזיה כלל בדרך שצופים התלמידים אחוז את מציג 58 לוח בטלוויזיה. צפייה
שיעור לפי זה בלוח מדורגות המדינות וגיל. מין מדינה, לפי ליום, שעות מארבע יותר

ומטה. ביותר הגבוה מהשיעור הבנים, בקרב הצפייה
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לפי ליום, שעות מארבע יותר בטלוויזיה כלל בדרך שצופים התלמידים אחוז :58 לוח
וגיל מין מדינה,

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
27.2 30.9 ייילס 29.2 31.5 ריסיה 21.8 33.9 רוסיה
18.2 25.5 ליטא 23.6 31.3 אסטוניה 34.7 30.7 ישראל
18.6 24.6 אסטוניה 31.8 30.0 ייילס 18.6 30.6 פולין
10.4 23.9 פיליו 21.0 30.0 ליטא 20.2 29.9 ליטא
19.2 22.5 ריסיה 18.7 27.6 פולין 19.4 29.8 אסטוניה
12.9 20.3 גרינלנד 19.2 25.3 לטביה 20.4 28.3 לטביה
24.1 18.9 י"ייאל 31.1 24.9 ישיאל 23.9 24.5 ויילס
13.3 16,1 לטביה 19.1 24.9 גרינלנד 17.1 22.8 הצפונית אירלנד
15.5 13.7 סקוטלנד 12.1 21.4 הונגריה 18.9 21.7 סקוטלנד
5.9 12.9 הונגריה 19.6 19.7 סקוטלנד 12.9 21.6 הונגריה
10.3 12.7 הצרפתית בלגיה 14.1 19.5 הצפונית אירלנד 13.1 21.1 גרינלנד
10.7 11.8 אוסטריה 11.8 19.4 צ'כיה 13.0 18.7 קנדה
7.3 11.8 קנדה 10.3 15.4 גרמניה 9.3 16.4 פינלנד
7.9 11.3 דנמרק 8.2 14.8 נורבגיה 11.4 14.3 צ'כיה
6.2 10.2 צ'כיה 11.1 14.5 קנדה 8.0 13.3 דנמרק
8.3 9.9 גרמניה 6.2 13.4 פינלנד 7.9 12.2 הצרפתית בלגיה
8.0 9.5 נורבגיה 10.2 12.4 דנמרק 8.2 9.7 נורבגיה
8.5 8.9 הצפונית אירלנד 11.2 12.3 הצרפתית בלגיה 6.9 9.1 גרמניה
7.4 8.6 ציפת 8.5 9.8 אוסטריה 7.6 8.9 צרפת
5.9 8.4 הפלמית בלגיה 6.2 8.2 הפלמית בלגיה 5.1 8.3 אוסטריה
3.6 7.4 פינלנד 10.3 8.1 ספרד 5.4 7.3 ספרד
7.1 6.9 ספרד 8.4 7.6 ציפת 6.0 6.5 הפלמית בלגיה

מגמה  מהבנות יותר בטלוויזיה צופים הבנים המדינות ברוב כי מראות התוצאות
11 בגיל השני במקום מדורגים הישראלים הבנים בישראל. המדווחת לזו הפוכה
הבנות .(18.90/0) 15 בגיל השביעי ובמקום (24.90/0) 13 בגיל השביעי במקום ,(30.70/0)

במקום נמצאות הישראלים, מהבנים יותר גבוהים במקומות המדורגות הישראליות,
בהתאמה). ו24.10/0 31.10/0) ו15 13 בגילים השני ובמקום ,(34.70/0) 11 בגיל הראשון
(ויילס השני במקום המדורגות לבנות הישראליות הבנות בין הפער 11 בגיל כי יצוין

.100/0 מעל הוא (23.90/0 עם

על נתונים אספו בסקר שהשתתפו המדינות וארבע עשרים מתוך ושלוש עשרים
ארבע בוידיאו צופים כלל שבדרך התלמידים אחוז את מציג 59 לוח בוידיאו. צפייה
שיעור לפי זה בלוח מדורגות המדינות וגיל. מין מדינה, לפי בשבוע, יותר או שעות

ביותר. הגבוה בשיעור החל הבנים, בקרב הצפייה
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בשבוע, יותר או שעות ארבע בוידיאו כלל בדרך שצופים התלמידים אחוז :59 לוח
וגיל מין מדינה, לפי

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנים בנות מדינה
36.6 53.1 גרינלנד 19.9 34.1 פינלנד "2315 391 פינלנד
25.4 35.7 הצרפתית בלגיה 22.9 33.4 ייילס 20.8 32.1 הצרפתית בלגיה
19.3 33.9 לטביה 28.1 33.3 גרינלנד 17.9 31.3 לטביה
18.5 33.0 פינלנד 24.3 31.8 הצרפתית בלגיה 14.8 30.0 שבדיה
12.1 30.9 פולין 16.6 31.4 שבדיה 15.3 29.2 דנמרק
18.6 30.8 שבדיה 16.0 30.5 דנמרק 11.7 28.8 ריסיה
24.8 29.9 ויילס 15.9 29.9 לטביה 13.1 28.3 גרינלנד
15.6 27.1 רוסיה 16.8 29.7 פולין 16.8 26.0 ויילס
13.8 24.6 דנמרק 16.7 25.9 רוסיה 13.2 25.9 הצפונית אירלנד
13.0 24.6 הונגריה 15.6 25.8 סקוטלנד 16.0 24.6 ישראל
13.3 22.5 אסטוניה 14.7 25.2 צ'כיה 14.7 24.2 סקוטלנד
11.8 21.9 ליטא 20.2 24.4 קנדה 10.7 23.1 הונגריה
11.7 21.8 אוסטריה 13.2 23.7 ליטא 13.1 22.8 פוליו
15.7 21.3 ישראל 13.2 23.5 הונגריה 12.5 22.2 קנדה
10.9 20.8 צ'כיה 16.3 22.9 ישראל 8.5 20.1 ליטא
16.4 19.9 קנדה 15.6 21.5 הצפונית אירלנד 11.2 18.8 צ'כיה
18.0 18.8 סקוטלנד 10.2 20.2 אוסטריה 9.6 18.3 אסטוניה
7.5 18.7 הפלמית בלגיה 9.5 18.1 אסטוניה 7.1 17.0 צרפת
10.5 18.2 נורבגיה 6.2 16.6 גרמניה 7.3 14.9 נורבגיה
7.5 18.2 גרמניה 8.4 15.0 נורבגיה 7.6 14.3 אוסטריה
11.0 16.5 צרפת 7.1 14.7 בלגיההפלמית 9.6 12.0 בלגיההפלמית
12.0 14.1 הצפונית אירלנד 8.8 14.2 צרפת 7.1 10.9 גרמניה
5.8 7.7 ספרד 6.1 8.4 ספרד 5.9 8.2 ספרד

יותר גבוהים בשיעורים בוידיאו צופים הבנים המדינות ברוב כי מראות התוצאות
במקום ,(24.6^0) 11 בגיל העשירי במקום מדורגים הישראלים הבנים מהבנות.
הבנות .(21.3^0) 15 בגיל הארבעהעשר ובמקום (22.90/0) 13 בגיל החמישהעשר
13 בגיל התשיעי ובמקום ,(10.0^'0) 11 בגיל החמישי במקום מדורגות הישראליות

בהתאמה). ו0'15.79 16.3^0) 15 ובגיל

שעות ארבע מחשב במשחקי משחקים כלל שבדרך התלמידים אחוז את מציג 60 לוח
הבנים המדינות ברוב כי מראות התוצאות וגיל. מין מדינה, לפי בשבוע, יותר או
הישראלים הבנים מהבנות. יותר גבוהים בשיעורים מחשב במשחקי משחקים
ובמקום (28.1^0) 13 בגיל השמיני במקום ,(31.7^0) 11 בגיל החמישי במקום מדורגים
11 בגיל הרביעי במקום מדורגות הישראליות הבנות .(.is%9) 15 בגיל השישהעשר

.(4.5>*'0) 15 בגיל השישי ובמקום בהתאמה) ו9.50/0 11.40/0) 13 ובגיל
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או שעות ארבע מחשב במשחקי כלל בדרך שמשחקים התלמידים אחוז :60 לוח
וגיל מין מדינה, לפי בשבוע, יותר

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה

8.3 35.9 ייילס 13.5 45.5 ייילס 11.5 39.6 ויילס
5.5 30.0 סקוטלנד 10.8 42.3 סקוטלנד 13.6 39.1 סקוטלנד
4.4 29.6 ריסיה 7.0 37.0 הצפונית אירלנד 12.8 39.0 הצפונית אירלנד
2.8 28.9 דנמרק 9.2 36.6 דנמרק 7.3 33.9 דנמרק
6.7 28.7 ליטא 12.2 35.5 ליטא 11.4 31.7 ישראל
2.8 28.7 גרמניה 3.7 29.9 פינלנד 8.3 30.4 פינלנד
4.8 25.8 לטביה 6.5 28.4 גרמניה 5.3 26.9 שבדיה
3.7 24.8 פולין 9.5 28.1 י"ייאל 10.4 26.1 ליטא
2.8 24.2 פינלנד 6.5 26.9 ריסיה 7.6 25.9 קנדה
2.6 24.1 קנדה 4.6 26.9 שבדיה 9.9 24.8 לטביה
4.2 22.0 הצרפתית בלגיה 5.9 26.0 קנדה 4.8 23.0 רוסיה
2.0 21.8 נורבגיה 5.2 25.8 נורבגיה 5.3 22.3 הצרפתית בלגיה
3.3 20.1 אסטוניה 5.7 25.7 פולין 5.6 21.2 נורבגיה
6.1 20.3 הצפונית אירלנד 6.6 25.3 לטביה 5.5 21.1 פולין
1.9 19.8 אוסטריה 6.2 25.0 הצרפתית בלגיה 5.9 20.4 צרפת
4.5 18.9 י"ייאל 5.2 23.2 אוסטריה 4.3 16.9 הונגריה
1.8 17.3 שבדיה 8.2 22.1 צרפת 4.8 16.4 אסטוניה
4.1 17.2 צרפת 3.7 19.7 צ'כיה 3.9 16.2 אוסטריה
4.2 17.0 הונגריה 3.6 18.7 אסטוניה 4.5 16.1 הפלמית בלגיה
2.6 16.9 גרינלנד 2.9 17.9 הונגריה 5.8 15.0 צ'כיה
3.0 15.2 הפלמית בלגיה 5.0 17.1 הפלמית בלגיה 4.3 14.2 גרמניה
1.5 12.4 צ'כיה 4.3 14.7 גרינלנד 3.7 14.2 גרינלנד
1.8 12.1 ספרד 3.5 10.1 ספרד 2.4 8.9 ספרד

במחשב, משחקים או בוידיאו בטלוויזיה, שצופים התלמידים אחוז את מציג 61 לוח
עולה מהלוח סובייקטיבי. כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי שונות, זמן תדירויות לפי
יותר בטלוויזיה צפייה על דיווחו (25.90/0) הוותיקים בקרב יותר גבוה אחוז כי
אחוז כמו^, .(21.7"/0) העולים בקרב לאחוז בהשוואה ליום, שעות מארבע
(22.2^0) בוידיאו מרובה צפייה על ,(29.20/0) בטלוויזיה מרובה צפייה על המדווחים
שדיווחו תלמידים בקרב יותר גבוה היה (19.2 0/0) מחשב במשחקי מרובה משחק ועל
לא או טוב כלכלי מצב על שדיווחו אלה בקרב מאשר מאוד, טוב כלכלי מצב על

טוב. כלכך
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סטטוס לפי שונות, פנאי בפעילויות כלל בדרך שעוסקים התלמידים אחוז :61 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה

משחקים צופים
במשחקי בוידיאו צופים

ארבע מחשב שעות ארבע בטלוויזיה
או שעות יותר או מארבע יותר

בשבוע יותר בשבוע ליום שעות
י עלייה סטטוס

15.6 19.5 25.9 ותיקים
15.0 20.3 21.7 עולים
n.s. n.s. p<0.05 מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
19.2 22.2 29.2 מאוד טוב
15.7 19.8 25.1 טוב
13.5 17.9 24.5 לאכלכךטוב

p<0.001 p <0.001 p<0,01 מובהקות

ומסקנות סיכום
גופנית פעילות ואכילה, תזונה הרגלי בתחום הסקר ממצאי את הצגנו זה בפרק
דפוסי בוחנים כאשר ככלל, מחשב. במשחקי ומשחקים בוידיאו בטלוויזיה, וצפייה
שיעורי כאשר המינים בין פער נמצא  נוער בני בקרב לבריאות סיכון התנהגויות
ברוב לבנות. בהשוואה הבנים אצל משמעותי באופן יותר גבוהים ההסתכנות
התנהגות רמת על מדווחות והבנות הפוך המצב הנוכחי בפרק הנזכרים התחומים
כדי דיאטה עשיית על מדווחות הבנות מכלל כ300/0 לבנים. בהשוואה בריאה פחות
של ביותר הגבוה השיעור זהו מהבנים. בלבד ל0/"8.6 בהשוואה במשקל, להפחית
אינן הישראליות מהבנות (!) רבע למחקר. השותפות המדינות 24 כל מבין הבנות
פעם הלימודים שעות לאחר גופנית בפעילות עוסקות הן כי ומדווחות גופנית פעילות
על המדווחים מהבנים מ100/0 לפחות בהשוואה זאת בחודש, פחות או בלבד אחת
ברמה גופנית בפעילות עוסקות הישראליות מהבנות uwo רק גופנית. פעילות חוסר

מהבנים. ל0/"40 בהשוואה מספקת

החינוך במדיניות הדגש בה הישראלית בחברה למדי עגום מצב על מצביע זה ממצא
אוכלוסיית של מרכזיים שצרכים בעוד הבנים באוכלוסיית כנראה, מרוכז, לבריאות
בפעילויות להשתתף מבנות המונעת מערכתית סיבה כל אין מוזנחים. הבנות
ההליכה שבילי הספורט, מתקני וחברתיות. תרבותיות השפעות למעט ספורטיביות,
של שהתרבות px" המינים. בין מבחינים אינם והטניס הריקודים חוגי והריצה,
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התרבות ברם, פעילויות. של אלו סוגים בקידום מתמקדת אינה בארץ הנעורים בנות
הצעירות. הבנות של הגוף דימוי מרכזיות של בכיוון כנראה, לוחצת, הישראלית
תופעה  דיאטה העושות בנות של מאוד גבוהים באחוזים לדוגמה, מתבטא, זה לחץ
דימוי את להעלות יותר הבריאה הדרך כי ברור האוכלוסייה. כל לרוחב הנמצאת
הנערות של ההתנהגות הרגלי מאוזנת. ותזונה גופנית פעילות באמצעות היא הגוף
בטלוויזיה צפייה בשעות מובילות הן הבינלאומית בהשוואה מכך. הפוכים בישראל
כלל, גופנית פעילות אינן הן ויילס),  אחריהן בתור הבאה מהמדינה יותר 100/0)

כל על העולים בשיעורים במשקלן להפחית כדי בדיאטה עוסקות הן זאת ולעומת
במחקר. אחרת מדינה

שתתמקד בישראל הנערות בקרב בריאות קידום מדיניות לפתח יש כי ספק, אין
צפייה חשבון על גופנית בפעילות המעורבות דרבון דהיינו, הזו, התמונה בהיפוך

בדיאטה. והתעסקות בטלוויזיה

בהתנהגויות והן הגופנית הפעלות בתחום הן לשיפור, מקום יש הבנים בקרב גם
עוסקים הם כי מדווחים מהבנים מחצי פחות בסקר. שנבחנו הנוספות הפנאי
הם כי מדווחים ל100/0 קרוב ואילו בשבוע, יותר או פעמים ארבע גופנית בפעילות
צפייה שעות על מדווחים הישראלים הנערים זאת, לעומת כלל. פעילים אינם כמעט
מנוצל להיות יכול שהיה זמן  מחשב במשחקי ומשחקים בטלוויזיה מרובות

ספורט. כגון אקטיביות, לפעילויות

פעם לפחות וירקות פירות אוכלים הישראלי מהנוער 900/0 מעל תזונה, להרגלי בנוגע
משקאות הצורכים הנוער בני של השיעור אולם טובות, חדשות הן אלו ביום.
בתחום התערבות של מדיניות הוא. אף מאוד גבוה וממתקים סוכר עתירי תוססים
עתירת ושתייה ממתקים של הצריכה שיעורי בהורדת מרוכזת להיות צריכה זה

סוכר.

נתונים בסיס כל אין ארה"ב, דוגמת אחרות במדינות כמו שלא ישראל, במדינת
התזונה והרגלי הספורט פעילויות דפוסי הגופני, הכושר רמת על ומעמיק עדכני
זמן לאורך אלו דפוסים אחר מעקב גם שאין ומכאן הנוער, אוכלוסיית של הכלליים
גם חשובה הנוער של הגופני הכושר רמת שבה בישראל, האוכלוסייה. ולרוחב
תשומת ליותר ראוי הנושא התיכון, ביתהספר לאחר לצבא אותם הקולטת למערכת

לב.
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8
סיגריות עישון
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

מבוא
בארה"ב לבריאות. ביותר המסוכנים ההתנהגות מדפוסי אחד הוא סיגריות עישון
בנוסף בשנה. איש בכ400,000 ותוצאותיו מעישון השנתית התמותה נאמדת בלבד
אקוטיות במחלות המתבטאים מיידים נזקים ישנם הארוך לטווח הבריאותי לנזק
מלבד .(Macrus et al. 1993) הגופני בכושר משמעותית ובירידה הנשימה דרכי של
של הפסקתה על מאוד שמקשה בהתמכרות גם כרוך העישון לבריאות, הישיר הנזק
מספר בשל מיוחדת חשיבות העישון בנושא לדיון יש בנוער, כשמדובר זו. התנהגות
זמן לאחר רק מופיעים נזקיה שמרבית התנהגות זוהי ראשית, ושיקולים. גורמים
רק שיתגלו חמורים נזקים לגרום עלולה הנעורים בגיל שמתחילה ההתנהגות רב.
התחילו המעשנים שמרבית כך על המצביעים נתונים קיימים שנית, שנים. לאחר
שניתנים בריאות ובנזקי התנהגות בדפוס מדובר שלישית, לבגרות. שהגיעו לפני לעשן
את להוריד יכולה העישון שיעורי הורדת ,p< יזומות. פעולות באמצעות למניעה
סבל מחלות, יותר יימנעו יותר מוקדם בגיל נעשית שהמניעה וככל התחלואה, שיעורי

הבריאות. מערכת של אדירה כלכלית והוצאה

בכיוון חשוב צעד בישראל. מתבגרים בקרב העישון ממדי את בדקו סקרים מספר
אחוז כי בתיספר של מייצג במדגם שמצאו (1980) ושובל יעבץ עלידי נעשה
של מייצג במדגם כ0^12. היה "לפעמים" או יום" "כל המעשנים התלמידים
תוך בארץ הנוער בקרב העישון את לבחון ראשון ניסיון היה זה סקר בתיספר.
השוואה שמאפשר דבר בעולם, מקובלים מחקר וכלי ייצוגית דגימה על הסתמכות
תלמידי 804 בדקו (1982) Tamir, Wolfe and Epstein אחרות. מדינות של נתוניהן עם
או יום" "כל המעשנים התלמידים אחוז כי ומצאו חיפה באזור תיכון ביתספר
כאחרים, זה, מחקר אך הבנות. בקרב ו170/0 הבנים בקרב 260/0 היה "לפעמים"
,p על איפשר, ושלא המחקר לצורך שנבנה שאלון ועל מייצג לא מדגם על הסתמך
עלידי נעשה לסטנדרטיזציה בכיוון צעד אחרים. מחקרים עם משמעותיות השוואות
של מייצג במדגם 1989 מאז סקרים בשלושה הנושא את שבדקו חוקרים צוות
אותם עלידי שנערך האחרון בסקר .(1996 ואחרים (רהב ז'י"ב כיתות תלמידי
אחת) פעם (לפחות עישון על דיווחו מהתלמידים שכ240/0 נמצא ב1995 חוקרים
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מייצג מדגם בקרב העישון דפוסי את בוחן הנוכחי הסקר האחרונים. החודשים ב12
בעולם. שונות מדינות 24 עם להשוות אפשרות תוך ו'י"א כיתות תלמידי של ארצי

סיגריות עישון של מדדים
טבק מוצרי או סיגריות, עישון בנושא שאלות ארבע כלל הישראלי המחקר שאלון
והן הבינלאומי, מהשאלון נלקחו השאלות כל מדדים. ארבעה הורכבו מהן אחרים,

למחקר. השותפות המדינות בשאר שנשאלו השאלות עם מלאה בצורה הלימות

מסוימת. לתקופה התייחסות ללא איפעם, לעישון התייחסה הראשונה השאלה
באיזו האחת, יומית או שבועית בתדירות לעישון התייחסו נוספות שאלות שתי
הנבדק סיגריות כמה והשנייה, טבק; מוצרי או סיגריות כיום מעשן הנבדק תדירות
התייחס האחד מדדים: שני הרכיבו אלו שאלות שתי ימים. בשבוע כלל בדרך מעשן
בתדירות עישון יומית. בתדירות לעישון התייחס והשני שבועית, בתדירות לעישון
כל טבק מוצרי או סיגריות כיום מעשנים הם כי שדיווחו הנבדקים את כלל שבועית
סיגריה לפחות כלל בדרך מעשנים הם כי שדיווחו או בשבוע, פעם לפחות או יום,
מעשנים הם כי שדיווחו הנבדקים את כלל יומית בתדירות עישון בשבוע. אחת
המדד יותר. או בשבוע סיגריות שבע כלל בדרך מעשנים שהם או יום, כל סיגריות

שלמה. סיגריה בעישון ראשונה התנסות לגיל התייחס הרביעי

תוצאות
טבק מוצרי או סיגריות איפעם שעישנו התלמידים אחוז את מציג 44 תרשים
כי מראות התוצאות וכיתה. מין לפי מקטרת), או סיגר אחת, סיגריה (לפחות אחרים
שיעור כי עולה עוד איפעם. עישנו י"א עד ו' בכיתות התלמידים מכלל 26.90/0

אחוז גבוה כיתות קבוצת ובכל בגיל, העלייה עם ועולה הולך איפעס המעשנים
בעישון שהתנסו הבנים אחוז בכך. שהתנסו הבנות מאחוז בעישון שהתנסו הבנים
איפעם שעישנו הבנות ואחוז י'י"א, בכיתות ל460/0 ועולה ו'ז' בכיתות .u%7 הוא

י'י"א. בכיתות ל0^<38.5 ו'ז' בכיתות 6V010 עולה

(התנסות הסיכון קבוצת של גודלה על אותנו מלמד איפעם עישון על הדיווח
את מציג 45 תרשים בהווה. התופעה ממדי על מאוד מעט רק אך בעישון), אקטיבית
לפי בשבוע, אחת פעם לפחות טבק, מוצרי או סיגריות המעשנים התלמידים אחוז
על דיווחו י"א עד ו' בכיתות התלמידים מכלל .s%7 כי מראות התוצאות וכיתה. מין
באותה שנערך אחר בסקר שעלה לממצא דומה זה אחוז שבועית. בתדירות עישון
דיווחו י"ב עד ז' בכיתות מהתלמידים 10.5^0 כי נמצא שם .(1996 ואחרים (רהב שנה
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UV0) המחקרים שני בין בתוצאות הפער את להסביר ניתן האחרון. בשבוע עישון על
שנחקרו. הגילים בחתך ובהבדל השאלה של השונה בניסוח

אחרים טבק מוצרי או סיגריות איפעם שעישנו התלמידים אחוז :44 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה; מין לפי מקטרת), או סיגר אחת, סיגריה (לפחות

50 ך 46
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אחת פעם לפחות טבק מוצרי או סיגריות שמעשנים התלמידים אחוז :45 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי בשבוע,

18 ך 16.7
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ל9.50/0 ווד, ז' בכיתות מ4.20/0 בהתמדה עולה הבנים בקרב המעשנים אחוז
מ10/0 המעשנות אחוז עלה הבנות בקרב וי"א. י' בכיתות ול16.70/0 וי', ט' בכיתות
אחוז כאן, גם וי"א. י' בכיתות ול150/0 וט', ח' בכיתות ל6.40/0 וז' ו' בכיתות

הבנות. בקרב מאשר במקצת גבוה הבנים בקרב המעשנים

כפי בזוגות (ולא בודדות כיתה שכבות בין העישון בשיעורי ההבדלים נבדקו כאשר
המעשנים באחוז ביותר הגדולה העלייה כי התוצאות מראות בתרשים) שמופיע
מ0'^5.7 אז עולה המעשנים אחוז ט'. לכיתה ח' מכיתה במעבר בנים אצל מתרחשת
לבדוק יכולים איננו כי אם  pw> כ80/0. של עלייה ט/ בכיתה ל0^13.7 ח' בכיתה
היסודי מביתהספר למעבר בחלקה, לפחות קשורה, זאת גדולה שעלייה  זאת
באחוזי הגדולה והעלייה במקצת שונה תהליך מסתמן בנות אצל הביניים. לחטיבת

.(14.6^0) י' לכיתה (7.4^0) ט' מכיתה במעבר היא השימוש

פעם לפחות טבק מוצרי או סיגריות שמעשנים התלמידים אחוז את מציג 46 תרשים
(2.20/0) ו'ז' בכיתות יחסית נמוך זה אחוז הבנים בקרב וכיתה. מין לפי ביום, אחת
בקרב י'י"א). בכיתות ו11.20/0 ח'ט' בכיתות 5.30/0) בגיל העלייה עם גדל והוא
ח'ט' בכיתות ל3.60/0 ו'ז' בכיתות מ0.20/0 עולה יום מדי המעשנות אחוז הבנות

י'י"א. בכיתות ול9.60/0

אחת פעם לפחות טבק מוצרי או סיגריות שמעשנים התלמידים אחוז :46 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי ביום,

12 ך 11.2
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לא אך המעשנים, אוכלוסיית של היחסי להיקפה התייחסו לעיל הנתונים
שאותם הממוצע הסיגריות מספר פי על לאמוד ניתן זאת את העישון. לאינטנסיביות
מספר .47 בתרשים שמוצג כפי בשבוע, פעם לפחות לעשן נוהגים שמעשנים נוער בני
בכיתות בשבוע סיגריות מכ23 בשבוע, פעם לפחות המעשנים הבנים אצל עולה זה
בממוצע ו'ז' בכיתות העישון מסתכם בנות אצל י'י"א. בכיתות בשבוע לכ30 ו'ט'
ל16.8 ועולה בשבוע) פעם לפחות שמעשנות בנות אותן (אצל בשבוע סיגריות 2.8 של
לבנות הבנים בין הפער כי נראה לכאורה, י'י"א. בכיתות ו25.1 ח'ט' בכיתות
בכיתות המעשנות הבנות של הקטן מספרן בשל אולם, בגיל. העלייה עם מצטמצם
אפשרות ואין מובהקת איננה למין גיל בין הסטטיסטית האינטראקציה הנמוכות,

המציאות. את היטב מייצג הפער) הצטמצמות (של זה רושם אם לומר

שדיווחו התלמידים מבין תלמידים שמעשנים הממוצע הסיגריות מספר :47 תרשים
וכיתה: מין לפי בשבוע, אחת פעם לפחות טבק מוצרי או סיגריות מעשנים הס כי

1994 משוקללים, אומדנים
29.3
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להשוות ראוי נמוכים, או גבוהים בלוחות המוצגים העישון אחוזי אם להעריך כדי
האחידות של ערכה בולט (כאן אחרות ממדינות מקבילים לנתונים הנתונים את
אחוז את מראה 62 לוח אפשרית). אינה כזאת השוואה שבלעדיה במתודולוגיה,
המדינות במחקר. שהשתתפו המדינות ב24 בשבוע פעם לפחות המעשנים התלמידים
לראות אפשר גיל. קבוצת בכל בנים אצל העישון אחוז לפי יורד בסדר בלוח מסודרות
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הרשימה: של התחתון בחלקה נמצאת ישראל ו15) ,13 ,11) הגיל קבוצות שבשלוש
,13 בגיל האחרון הלפני במקום ,11 בגיל ה19 במקום נמצאים בישראל הבנים
האחרון, שלפני המקום את תופסת ישראל הבנות, מבחינת .15 בגיל האחרון ובמקום

בהתאמה. מלמטה, והשלישי האחרון,

לפי בשבוע,* פעם לפחות טבק, מוצרי או סיגריות שמעשנים התלמידים אחוז :62 לוח
וגיל מין מדינה,

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות~ בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
46.2 50.0 גרינלנד 24.1 20.1 גרינלנד 1.0 6.4 לטביה
20.9 38.6 לטביה 5.3 18.8 לטביה 1.3 6.4 הפלמית בלגיה
37.1 38.5 אוסטריה 14.0 18.2 פינלנד 1.1 6.0 סלובקיה
22.3 37.3 הפלמית בלגיה 12.5 16.8 הונגריה 0.8 5.8 אוסטריה
30.3 32.3 פינלנד 8.5 16.8 רוסיה 2.6 5.8 הונגריה
33.4 . 30.2 צרפת 17.9 16.0 צרפת 7.0 5.2 גרינלנד
27.1 28.4 הונגריה 19.9 15.9 קנדה 2.7 5.0 צ'כיה
17.5 28.2 פולין 12.2 15.2 אוסטריה 4.6 5.0 קנדה
7.6 26.6 אסטוניה 6.7 15.1 צ'כיה 5.1 5.0 הצפונית אירלנד
29.0 26.5 הצפונית אירלנד 11.1 13.4 הפלמית בלגיה 0.5 4.5 פולין
9.2 25.7 סלובקיה 17.4 13.0 הצפונית אירלנד 1.5 4.4 צרפת
15.2 25.4 רוסיה 14.7 12.3 גרמניה 0.6 4.2 רוסיה
27.1 25.3 נורבגיה 3.4 12.0 פולין 2.0 3.7 פינלנד
30.8 25.1 קנדה 3.3 10.0 סלובקיה 3.1 3.4 סקוטלנד
22.2 24.7 הצרפתית בלגיה 16.0 9.5 סקוטלנד 0.6 2.8 הצרפתית בלגיה
28.4 24.3 סקוטלנד 14.8 9.5 ייילס 0.3 2.6 ליטא
16.5 23.6 צ'כיה 2.2 9.2 אסטוניה 2.4 2.5 גרמניה
33.8 23.5 גרמניה 7.1 9.1 נורבגיה 0.9 2.3 ספרד
27.0 20.8 ספרד 11.0 9.0 דנמרק 0.5 2.2 ישראל
6.5 20.2 ליטא 8.6 6.9 הצרפתית בלגיה 1.3 2.2 דנמרק
26.7 18.9 ייילס 2.1 5.7 ליטא 0.5 2.0 אסטוניה
26.7 18.6 דנמרק 6.4 5.0 שבדיה 0.6 1.4 נורבגיה
23.9 18.6 שבדיה 2.1 4.6 ישראל 0.8 1.1 שבדיה
11.8 12.3 ישראל 5.5 3.6 ספרד 1.9 1.0 ייילס

של עישון ו/או יום, כל לא אבל בשבוע, פעם לפחות של עישון או יום כל עישון כולל: לפחות בשבוע אחת פעם של עישון .
ימים בשבוע אחת סיגריה לפחות

כאשר ביום. פעם לפחות המעשנים אחוז לפי המדינות דירוג את מציג 63 לוח
בני בניס בקרב וה24 ה22 ה12, במקום נמצאת ישראל זה בקריטריון משתמשים
וה24, ה17 ה23, במקומות מדורגות בישראל הבנות בהתאמה. ו15, ,13 ,11

חמורה פחות בעיה מהווה העישון שבה כמדינה נתפסת ישראל כלומר, בהתאמה.
ו13) 11) הנמוכים בגילאים היומי העישון אחוזי כי יצוין האחרות. שבמדינות מזו
סטטיסטית. מבחינה יציבה לא מאוד הבינלאומית שההשוואה ומכאן קטנים הם
לאחר מתרחשת בישראל העישון בשיעורי העלייה עיקר כי ידוע אחרים ממחקרים
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העישון שבעיית מכאן, זה. במחקר נכלל שאינו  הצבאי השירות בגיל ובעיקר ,15 גיל
ביטוי לידי תבוא אחרות, למדינות בהשוואה בישראל, הצעירים אוכלוסיית בקרב

יותר. מבוגרים בגילאים שיתמקדו במחקרים יותר מוחשי

לפי ביום,* פעם לפחות טבק, מוצרי או סיגריות שמעשנים התלמידים אחוז :63 לוח
וגיל מין מדינה,

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
40.6 46.6 גרינלנד 15.8 141 גרינלנד 2.6 2.1 הצפונית אירלנד
9.2 27.5 לטביה 7.1 11.7 פינלנד 0.8 2.0 פינלנד

22.3 27.4 פינלנד 5.1 11.3 רוסיה 0.3 2.0 רוסיה
14.6 27.3 בלניההפלמית 1.4 8.5 לטביה 0.9 1.7 גרינלנד
27.2 26.7 אוסטריה 11.2 8.3 הצפונית אירלנד 0.5 1.6 ספרד
23.2 21.5 הצפונית אירלנד 10.1 7.8 קנדה 0.6 1.5 הונגריה
15.3 21.0 הונגריה 3.2 7.7 הונגריה 0.4 1.4 הפלמית בלגיה
19.8 20.3 צרפת 7.6 7.5 צרפת 0.2 1.0 אוסטריה
10.7 19.7 פולין 4.3 6.8 בלגיההפלמית 1.6 1.0 קנדה
8.2 19.2 רוסיה 7.2 6.5 גרמניה 0.5 1.0 דנמרק
17.6 19.1 הצרפתית בלגיה 9.5 6.0 ייילס 0.1 1.0 צרפת
23.4 18.6 סקוטלנד 9.1 5.8 סקוטלנד 0 0.9 ישראל
19.0 18.5 נורבגיה 1.4 5.5 פולין 0.7 0.9 סקוטלנד
4.0 18.0 אסטוניה 4.4 5.3 אוסטריה 0.1 0.7 פולין

23.2 17.9 גרמניה 3.3 4.8 צ'כיה 0.2 0.7 גרמניה
24.2 17.7 קנדה 4.0 4.3 דנמרק 0.2 0.7 הצרפתית בלגיה
24.3 17.4 ייילס 1.3 3.9 סלובקיה 0.7 0.6 צ'כיה
4.8 17.2 סלובקיה 2.4 3.7 נורבגיה 0.2 0.6 סלובקיה
19.8 16.3 ספרד 4.6 3.3 הצרפתית בלגיה 0.3 0.5 לטביה
8.2 14.9 צ'כיה 0.6 3.0 אסטוניה 0.1 0.4 נורבגיה
19.0 12.7 דנמרק 3.3 2.5 ספרד 0 0.4 אסטוניה
16.1 12.2 שבדיה 1.6 2.4 ישראל 0 0.3 ליטא
2.5 11.0 ליטא 2.5 1.7 שבדיה 0.2 0.2 שבדיה
6.6 7.6 ישראל 0.1 1.7 ליטא 0.1 0.2 ויילס

ימים. בשבוע יותר או סיגריות שבע של עישון ו/או יום כל עישון כולל: לפחות ביום אחת פעם של עישון *

סובייקטיבי. כלכלי ומצב עלייה סטטוס לבין עישון שבין הקשר את מציג 64 לוח
 השני הטור איפעם, שעישנו התלמידים אחוז את מראה הראשון הטור זה בלוח
לפחות המעשנים אחוז את  השלישי הטור בשבוע, פעם לפחות המעשנים אחוז את
אותם לגבי (רק בשבוע הממוצע הסיגריות מספר את  הרביעי והטור ביום, פעם

שמעשנים). תלמידים

אחד באף לוותיקים (1988 (עד חדשים עולים בין מובהק הבדל אין כי עולה זה מלוח
עישון איפעם, עישון על המדווחים אחוז זאת, לעומת לעישון. המדדים מארבעת
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תלמידים בקרב יותר גבוה ביום, אחת פעם לפחות ועישון בשבוע אחת פעם לפחות
טוב כלכלי מצב על שדיווחו אלה בקרב מאשר טוב, כלכך לא כלכלי מצב על שדיווחו

מאוד. טוב או

ומצב עלייה סטטוס לפי שונות, בתכיפויות המעשנים התלמידים אחוז :64 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי

מספר
סיגריות
ממוצע
שעישנו

תלמידים,
מבין

התלמידים עישון עישון
המעשנים לפחות לפחות
לפחות פעם פעם

אחת פעם אחת אחת עישון
בשבוע* ביום** בשבוע* איפעס

עלייה סטטוס
23.5 5.2 8.8 26.7 ותיקים
26.9 5.3 8.5 29.1 עולים
N.S. N.S. N.S. N.S. מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
22.2 5.2 8.9 24.9 מאוד טוב
23.0 4.4 7.5 25.2 טוב
25.9 6.2 9.8 29.6 טוב כלכך לא
n.s. p<0.05 p<0.05 p<0.001 מובהקות

אבל בשבוע פעם לפחות של עישון או יום כל עישון כולל: בשבוע לפחות אחת פעם עישון *

ימים. בשבוע לפחות אחת סיגריה של עישון ו/או יום, כל לא
יותר או סיגריות שבע של עישון ו/או יום כל עישון כולל: ביום לפחות אחת פעם עישון "

ימים. בשבוע

זו לא בעישון. הראשונה ההתנסות גיל שאלת היא עישון של בהקשר חשובה שאלה
של החברתי בתהליך שינויים ומסמן ההרגל חומרת על משפיע ההתחלה שגיל בלבד
של להפעלתן המתאים הגיל לקביעת חשוב קריטריון גם משמש שהוא אלא יצירתו,
(עישון בעישון הראשונה ההתנסות גיל את מראים ו66 65 לוחות מניעה. תכניות
אפשר 65 מלוח י"א. עד ו' בכיתות ובנות בנים אצל הראשונה) בפעם שלמה סיגריה
חדה וקפיצה ,1413 בגיל לעשן המתחילים בשיעור חדה קפיצה של קיומה על ללמוד
הבנים בקרב מתחילים של במיוחד גבוה אחוז שהיה מראה הלוח .1615 בגיל נוספת

.1615 בגיל  י"א ובכיתות ,1413 בגיל  ט'י' בכיתות



בישראל נוער 144

י' בכיתה היו הסקר שבשנת הבנות .(66 (לוח הבנות בקרב לראות אפשר דומה תופעה
37.5^0) י"א בכיתה תקופה באותה שהיו מהבנות יותר גבוה עישון שיעור על דיווחו
של העישון התחלת גיל בנוסף, י"א). בכיתה 33.3^0 לעומת ו' בכיתה סיגריות עישנו
י"א), בכיתה .s%2 (לעומת 1413 בגיל התחילו .n%8 כי מראה י' כיתה תלמידות
כי מכאן להסיק ניתן י"א). בכיתה ל0^<17.3 (בהשוואה 1615 בגיל התחילו ו0^20.9
ההתנסות בגיל משמעותית ירידה תוך העישון, בשיעורי עלייה שישנה ייתע
בשנת י' בכיתה שהיה השנתון עם שהתחילה תופעה  בנות בקרב בעישון הראשונה
מקום, מכל נכונה. זו מסקנה אם לבחון יאפשרו בעתיד מסקרים מעקב נתוני .1994
בפרק שנציג הדומים הממצאים לאור במיוחד מדאיגים, אלו נתונים כי ספק אין

אלכוהוליים. משקאות צריכת על הבא

תחילת גיל לבין סובייקטיבי כלכלי ומצב עלייה סטטוס בין הקשר את בודקים כאשר
נמוד העישון התחלת גיל היה י'י"א כיתות תלמידי שבקרב נמצא ,(67 (לוח העישון
תלמידי בקרב כי נמצא עוד .(14.1) לוותיקים בהשוואה (12.9) העולים אצל יותר
מצב על שדיווחו תלמידים אצל יותר נמוך העישון התחלת גיל היה ח'ט' כיתות
לא כלכלי מצב על שדיווחו לתלמידים בהשוואה ,(12.5) וטוב (12.4) מאוד טוב כלכלי

.(13.0) טוב כלכך

ראשונה: התנסות וגיל כיתה לפי שלמה, סיגריה שעישנו הבנים אחוז :65 לוח
1994 משוקללים, אומדנים

י"א י' ט' ח' ז' ו'

עישנו לא
54.5 58.1 64.9 79.5 86.9 91.1 סיגריות

3.2 1.9 2.1 2.6 2.2 1.7 פחות או 8

2.3 3.0 2.3 2.0 1.8 1.9 109

6.3 5.8 7.3 6.5 6.8 5.3 1211

8.6 17.0 19.0 9.2 2.3 1413

24.8 14.2 4.4 0.3 1716

0.5 יותר או 17
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ל ראשונה התנסות וגיל כיתה לפי שלמה סיגריה שעישנו הבנות אחוז :66 לוח
1994 משוקללים, אומדנים

י"א י' ט' ח' ז' ו'

עישנו לא
66.7 62.5 79.2 85.5 96.9 98.2 סיגריות

0.7 0.9 1.1 0.8 0.4 0.1 פחות או 8

0.7 1.1 0.8 0.6 0.2 0.1 109

2.6 2.7 1.9 2.3 1.5 1.4 1211

8.2 11.8 11.7 10.6 1.0 1413

17.3 20.9 5.3 0.2 1615

3.9 יותר או 17

שעישנו תלמידים של שלמה סיגריה בעישון הראשונה ההתנסות גיל ממוצע ל 67 לוח
משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס כיתה, לפי איפעם,

1994
יייייא חיטי ו'ז'

עלייה סטטוס
14.1 12.7 10.9 ותיקים
12.9 12.3 10.8 עולים

p<0.001 N.S. M.S מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
13.9 12.4 10.7 מאוד טוב
14.2 12.5 10.9 טוב
13.9 13.0 11.1 לאכלכךטוב
rs. p<0.05 rs. מובהקות

nnponi dd'0
בעישון, התנסו מהבנות וכ220/0 י'י"א בכיתות מהבנים כ0^46 הסקר, נתוני לפי
כל המעשנים אחוז ו'י"א. בכיתות מהתלמידים מרבע יותר בכך התנסו ובסךהכל

י'י"א. בכיתות מהבנות ולג^ס! מהבנים ל0/><11 מגיע יום
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המעשנות הבנות אחוז על עולה ביום פעם לפחות המעשנים הבנים אחוז כללי, באופן
מעטים רק ממילא בהם הנמוכים, בגילאים מאוד משמעותי שהוא הפרש בכ0^2,
נפוץ כבר כשהעישון ההתבגרות, גיל בסוף משמעותו את ומאבד הולך אך מעשנים,

למדי.

אחוז האחרות), לארצות (בהשוואה יחסית נמוך במקום מדורגת שישראל למרות
במיוחד להדאיג. שעשויה במידה גבוה בקביעות, המעשנים אחוז ובמיוחד המעשנים,
בגיל לעשן התחילו וי' ט', ח', כיתות תלמידי מבין שהמעשנים הממצאים מדאיגים
גבוה י' בכיתה המעשנות הבנות אחוז וכי י"א, בכיתות מהתלמידים יותר מוקדם
עלייה של מגמה על להצביע שעלולים ממצאים י"א, בכיתה המעשנות הבנות מאחוז

בנות. בקרב בעיקר  לעשן המתבגרים בנטיית

לכך עדויות יש ראשית, גורמים. מספר בשל מסוכנת העישון התחלת בגיל הירידה
מספר גדל שנית, ממנו. הגמילה יותר קשה כך מוקדם, בגיל בעישון שמתחילים שככל
סימנים יש ושלישית, עישון. לסיכוני כך בשל הנחשפות הפוטנציאליות החיים שנות
אחרות, סיכון להתנהגויות (Gateway) "שער" בחזקת הוא סיגריות שעישון לכך
זה, "שער" של חסימתו לנץ, מסוכנים. ובסמים באלכוהול לשימוש ובמיוחד
רבים סיכונים ולצמצם למנוע עשויה הנוער, בקרב העישון ועיכוב צמצום באמצעות

הבאות. בשנים
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9
אלכוהול שתיית
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

מבוא
סיכוני על ההשפעה מבחינת שונים היבטים שני לפחות יש באלכוהול לשימוש
באופן משפיעה בדם האלכוהול רמת  המיידית ההשפעה קיימת ראשית, בריאות.
צריכה שנית, שונות. וקוגניטיביות מוטוריות פעולות לבצע היכולת על מיידי
הכבד, בשחמת החל שונות, כרוניות למחלות לגרום עלולה אלכוהול של ממושכת
משקה להיות עשוי אלכוהול מתונה, בצריכה זאת, לעומת באלכוהוליזם. וכלה

לבריאות. מועיל אף  מסוימות ומבחינות מזיק שאינו

כתוצאה בארץ הנגרמים הבריאות נזקי על לעמוד קשה מחקרים, מיעוט בשל
מגורמי אחד הוא שאלכוהול מראים אחרות בארצות מחקרים אך אלכוהול, מצריכת
מחלות (כגון שונות למחלות תרומתו בשל הן מבוגרים, בקרב המובילים התמותה
המסוע הסם גם הוא אלכוהול שונות. לתאונות תרומתו בשל והן וסרטן), לב כבד,
פוגעת מוגזמת אלכוהול וצריכת ביןאישית, לאלימות תרומתו מבחינת כיום ביותר
Rice et al. 1985; Newcomb <cf Bentler 1988;) ומשפחות פרטים של החיים באיכות

.(Blanken 1993

פיתחה היהודית התרבות שע התרבותי הגורם את גם בחשבון להביא יש בישראל
השתייה ביהדות המוסלמית. או הנוצרית, מזו מאוד שונה עמדה אלכוהול כלפי
קיימת זאת, עם יחד מחייבת. ואף מומלצת שונות טקסיות ובנסיבות מותרת,

אינטנסיבית. ומשתייה משכרות סלידה של מסורת ביהדות

נערכו תלמידים בקרב באלכוהול השימוש שכיחות על ראשונים נרחבים סקרים
רק אך ,(Shoham et al. 1980; Kandel et al. 1981) השמונים שנות בראשית כבר בארץ
ורהב טייכמן (ברנע, תלמידים של מייצג מדגם על ראשון מקיף סקר נערך ב1989
,(1996 ואחרים רהב של הסקרים סדרת (למעט הסקרים שרוב לציין יש .(1991
ולא מסוימים סוגים לפי אלכוהוליים במשקאות השימוש שכיחות את פרסמו

כלשהו. אלכוהולי משקה לשתיית התייחסו
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אלכוהול שתיית של מדדים
מפורש ציון תוך המושג, בהבהרת פתחה אלכוהול בצריכת שעסקה השאלות סדרת
השאלות שמרבית מפורש וציון ופו'), בירה, יין, (כגון אלכוהוליים משקאות סוגי של
והבדלה. קידוש כגון דתיים, לצרכים בודדות לגימות לשתיית מתייחסות אינן
של שתייתם שכיחות על שאלות בכלל, אלכוהול, שתיית על שאלות נכללות בסדרה
כיום שותים הם שכיחות באיזו לציין התבקשו (התלמידים מסוימים משקאות סוגי
מזוקקים אלכוהוליים משקאות יין, בירה, הבאים: המשקאות מסוגי אחד כל
חמש של שתייה או השתכרות, כגון מופרזת, שתייה על ושאלות אלכוהולי), וסיידר

שעות. מספר תוך יותר או משקה מנות

תוצאות

שתייתאלכוהול
שתו האחרונים הימים בשלושים כי שדיווחו התלמידים אחוז את מראה 48 תרשים
טקסים או קידוש למטרות ליין (פרט כלשהו אלכוהולי משקה של אחת מנה לפחות
על מדווחים מהתלמידים 30.40/0 בסךהכל, והכיתה. המין לפי אחרים), דתיים
העלייה עם עולה השותים אחוז בחודש. פעם לפחות אלכוהוליים, משקאות שתיית
כיתות קבוצת בכל י'י"א. בכיתות ב34.50/0 וכלה ו'ז' בכיתות מ27.10/0 החל בגיל,
שתייה על מדווחים בנים של יותר גבוה כשאחוז לבנות, הבנים בין ניכר פער קיים
לבין הבנים בקרב השותים אחוז בין ההפרש הבנות). מן 20.9^0 לעומת 40.30/0)

בכיתות 22.60/0 של מהפרש בגיל: העלייה עם ומצטמצם הולך הבנות בקרב האחוז
לעומת 43.09'0) ח'ט' בכיתות ל20.80/0 מהבנות), 15.30/0 לעומת מהבנים 37.90/0) ו'ז'

י'י"א. בכיתות בלבד 15.40/0 ועד (19.50/0

משקה של אחת מנה לפחות שתו בהם (ימים השתייה ימי מספר את מציג 49 תרשים
המין לפי האחרונים, הימים בשלושים ששתו צעירים אותם בקרב אלכוהולי),
. הקודם בתרשים שהוצגה מזו ניכרת במידה שונה תמונה מציג התרשים והכיתה.
בממוצע ימים מ2.8 הגיל, עם ועולה הולך ששתו הבנות של השתייה ימי מספר
יש אלא כזאת, מגמה אץ הבנים אצל אך י'י"א, בכיתות ימים ל4.6 ו'ז', בכיתות
ו'ז' בכיתות מ4.9 האחרון, בחודש השתייה ימי במספר קלה) ירידה אף (או יציבות
של השתייה ימי מספר ו'ז' שבכיתות בעוד מכך, כתוצאה י'י"א. בכיתות ל4.6
בחודש ששתו ובנות בנים בקרב בהתאמה 2.8 לעומת 4.9) הבנות של מזה כפול הבנים
אצל 4.6 לעומת הבנים אצל 4.5) י'י"א בכיתות ההפרש נעלם בלבד), האחרון
מאוד תלולה עלייה קיימת השותות הבנות שאצל לכך גם לב לשים ראוי הבנות).
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בחודש, אחת פעם לפחות אלכוהולי משקה השותים התלמידים אחוז :48 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

י* ך 40.3 __
40 37.9 nrp|p1

20  15.3 ■gjji;!! ו במתם
| c ■SB?::!._. I

4f _ .■":■:sJ't'■ 0188^89 .. . .::":"

ti ח0 ייא

(מתוך האחרונים הימים בשלושים השתייה ימי של ממוצע מספר :49 תרשים
וכיתה: מין לפי לפחות), אחת אלכוהולי משקה מנת ששתו שדיווחו התלמידים

1994 משוקללים, אומדנים
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אין הבנים שאצל בעוד ח'ט', בכיתות ל4.2 ו'ז' בכיתות מ2.8 השתייה, ימי במספר
שינוי. כמעט

מראה השותים) (אחוז השני הטור השתייה. ימי מספר לפי השותים את מציג 68 לוח
פעמיים או אחת פעם רק במהלכו שתו (61.40/0) האחרון בחודש השותים מרבית כי
הטור ומעלה). יום (עשרים מאוד גבוהה בתדירות שתו מהתלמידים 5.20/0 ורק
830/0 זה: בחודש ששתו התלמידים של המצטברים האחוזים את מציג השלישי
פעמים מחמש יותר לא זאת עשו האחרונים הימים בשלושים ששתו מהתלמידים

פעמים. מתשע יותר לא שתו ו90.60/0 שתייה) ימי (חמישה

האחרון בחודש (שותים האחרונים* הימים בשלושים שתייה ימי מספר :68 לוח
אחת אלכוהולי** משקה מנת לפחות של שתייה על שדיווחו התלמידים מתוך בלבד),

של מצטבר 0/0 השתייה מימי 0/0 של מצטבר 96 מהשותים 0/0 מספר
שתייה ימי שותים ימים

20.0 20.2 61.4 61.4 21

39.1 18.9 83.0 21.6 53

51.6 12.5 ?94 7.6 96

64.9 13.3 . '^# 4.2 1910

76.2 , ; 11.3 96.9 2.1 2920

100.0 23.8 100.0 3.1 +30

שלו. האמצע לפי נאמד תחום כל *

קוניאק, כגון חריף, משקה כוסית או יין כוס בירה, פחית כוללת אלכוהולי משקה מנת **

וודקה. או ערק ויסקי,

צרכו התלמידים, מכלל בלבד קטן אחוז שהם אף קרובות, לעתים ששתו התלמידים
כמויות את אומדים אנו אם כולם. עלידי שנצרכה האלכוהול מכמות ניכר חלק
ימים 51 ששתו התלמידים של שחלקם נמצא השתייה, ימי מספר לפי האלכוהול
השתייה". "ימי מכלל כ390/0 רק היה התלמידים) מכלל 830/0 (שהם האחרון בחודש
בחודש ומעלה שתייה ימי עשרים על שדיווחו התלמידים של צריכתם לכך, בהשוואה
השתייה". "ימי מכלל כ350/0 היתה שתייה) על שדיווחו מהתלמידים 5.20/0 (שהם

מניעה. מאמצי בה לרכז שיש סיכון קבוצת באחרונים לראות ניתן

. ■ 1 ' ■■ ■
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משקה שתיית על שדיווחו לתלמידים התייחסו כה עד השאלות לעיל, שצוין כפי
לתדירויות התייחסה אחרת שאלות קבוצת האחרונים. הימים בשלושים אלכוהולי
התייחסו ולא כלליות היו הללו השאלות שונים. אלכוהולים משקאות של שתייה

האחרונים. הימים לשלושים דווקא

בתרשים והמין. הכיתה לפי בשבוע, פעם לפחות השותים אחוז את מציג 50 תרשים
ניתן הבנות. בקרב מאשר בהרבה גבוה הבנים בקרב השותים שאחוז לראות ניתן
מתונה בעלייה מדובר כי אס הכיתה, עם ועולה הולך השותים הבנים שאחוז לראות
הגיל עם העלייה הבנות אצל י'י"א. בכיתות ל27.40/0 ו'ז' בכיתות מ240/0 בלבד:
ו'ז' בכיתות מ0^9.0 עולה שבוע מדי השותות הבנות אחוז יותר: הרבה חדה

י'י"א. בכיתות ל15.20/0

תלמידי מכלל כ30/0 יומיומית. שתייה לגבי נתונים אותם את ומציג חוזר 51 תרשים
יום. מדי לשתות נוהגים י'י"א כיתות תלמידי מכלל מ40/0 ולמעלה ו'ז', כיתות
 הבנות בקרב רובה הגיל, עם עלייה וניכרת לבנות, בניס בין פער ניכר כמו^,

י'י"א. בכיתות ל2.40/0 ו'ז', בכיתות מ0.80/0

בקנדה בחודש אחת פעם לפחות השותים אחוז את השוואה, לשם מציג, 69 לוח
שימוש תוך המדינות בכל נעשתה הבדיקה לעיל, כאמור באירופה. שונות ובארצות
בלוח שהמספרים לכך לב לשים יש דומות. מחקר ובפרוצדורות אחיד בסיסי בשאלון
זה הבדל הישראליים. בלוחות שהוצגו לאלו זהים אינם לישראל, המתייחסים זה
לפי ולא הביולוגי הגיל לפי כאן מוגדרות הגיל קבוצות ראשית, גורמים: משני נובע
ולא חדשנתיות, גיל קבוצות של נתוניהן את מציג זה לוח שנית, הכיתה. שכבת
בישראל השותים שאחוז מעלה בלוח העיון .5148 בתרשימים שהיה כפי דושנתיות,
מדינות. 24 מתוך (בהתאמה) וה6 ה5 המקום  הגבוהים בין הוא ו13 11 בני בקרב

ה19. במקום נמצאת וישראל התמונה משתנה (15 (בני הגבוהה הגיל בקבוצת רק
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בשבוע, אחת פעם לפחות אלכוהולי משקה השותים התלמידים אחוז :50 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי
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וכיתה: מין לפי יום, כל אלכוהולי משקה השותים התלמידים אחוז :51 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים
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מדינה, לפי בחודש, אחת פעם לפחות אלכוהולי משקה השותים התלמידים אחוז :69 לוח
וגיל מין

גיל15 גיל13 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
75.4 76.5 ייילס 49.7 53.2 ייילס 20.7 38.8 צרפת
72.3 71.5 דנמרק 29.6 45.5 צרפת 25.1 34.1 ייילס
57.0 66.8 סקוטלנד 27.7 38.1 הצרפתית בלגיה 15.1 33.4 סלובקיה
46.4 65.1 הפלמית בלגיה 32.5 37.6 סקוטלנד 16.8 30.6 הצרפתית בלגיה
42.5 62.5 אוסטריה 16.6 37.2 סלובקיה 8.9 29.5 י"ייאל
36.7 61.1 צרפת 11.1 34.6 י"ייאל 11.8 24.3 הפלמית בלגיה
47.3 60.4 הצרפתית בלגיה 17.6 34.2 צ'כיה 14.6 23.6 צ'כיה
41.5 56.4 צ'כיה 27.2 32.5 דנמרק 12.9 22.3 סקוטלנד
30.3 52.1 סלובקיה 18.5 31.7 הפלמית בלגיה 5.4 18.0 פינלנד
48.9 50.1 ספרד 19.0 30.8 אוסטריה 8.7 17.7 אוסטריה
43.6 47.1 קנדה 26.4 30.6 פינלנד 8.2 16.9 ליטא
42.6 45.5 פינלנד 21.2 26.2 ספרד 13.6 16.8 ספרד
39.4 45.0 גרמניה 21.0 24.5 ייסיה 8.1 13.7 רוסיה
30.7 44.3 הצפונית אירלנד 21.3 24.5 קנדה 6.6 13.7 קנדה
34.1 44.2 שבדיה 12.9 22.2 פולין 5.7 13.6 דנמרק
20.9 41.8 פולין 19.9 22.0 הצפונית אירלנד 4.8 11.9 שבדיה
27.6 39.5 הונגריה 10.9 19.2 ליטא 2.4 11.7 פולין
33.7 39.1 ריסיה 9.6 18.2 הונגריה 4.3 10.5 הצפונית אירלנד
22.3 37.6 ישיאל 7.4 17.1 אסטוניה 1.4 10.3 אסטוניה
17.8 36.0 לטביה 9.8 15.9 שבדיה 3.3 10.0 לטביה
18.3 33.2 אסטוניה 5.1 15.2 לטביה 4.2 9.6 הונגריה
27.9 32.0 גרינלנד 12.6 13.6 גרמניה 3.3 5.6 גרמניה
19.9 31.3 ליטא 3.8 6.3 נורבגיה 0.9 2.4 נורבגיה
24.4 24.5 נורבגיה 4.6 5.6 נרינלנד 1.8 0 גרינלנד

שתקופות אלא שונות, בארצות השותים אחוז את הם גם מציגים ו71 70 לוחות
ואחוז 70 בלוח מובא בשבוע פעם לפחות השותים אחוז אחרות: כאן ההתייחסות
לוח שמציג לזו דומה מצב תמונת מציגים אלו לוחות .71 בלוח מובא יום כל השותים
יותר. גבוה מדורגת שהיא בכך הוא ישראל של מקומה מבחינת העיקרי וההבדל ,69
בשני השני במקום נמצאת שישראל נראה (בנים) 11 בני של הדירוג את נבחן אם
מדי שותים שהם המציינים 19.20/0 עם יומית) ושתייה שבוע מדי (שתייה הלוחות
במקום ישראל מדורגת 13 בגיל גס יום. כל שותים שהם המציינים ו4.40/0 שבוע,
בגיל בנים יומית. בשתייה השלישי והמקום שבועית בשתייה החמישי המקום  גבוה
מבין התשיעי ובמקום בשבוע פעם לפחות השותים מבין ה14 במקום מדורגים 15

יום. כל השותים
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מדינה, לפי בשבוע, אחת פעם לפחות אלכוהולי משקה השותים התלמידים אחוז :70 לוח
וגיל מין

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
45.1 51.1 ייילס 21.7 30.5 ייילס 7.5 22.1 צרפת
30.7 44.3 הצפונית אירלנד 12.9 24.8 צרפת 5.3 19.2 יעייאל
25.2 43.6 הפלמית בלגיה 19.9 22.0 הצפונית אירלנד 10.1 17.6 ויילס
25.6 42.6 אוסטריה 11.2 21.6 הצרפתית בלגיה 5.6 14.8 סלובקיה
25.3 41.3 הצרפתית בלגיה 6.5 21.5 ישראל 7.2 14.3 הצרפתית בלגיה
32.2 40.6 סקוטלנד 16.5 21.3 סקוטלנד 6.8 12.2 צ'כיה
33.4 39.9 דנמרק 7.9 17.5 צ'כיה 4.9 111 סקוטלנד
17.7 39.5 צרפת 8.6 17.4 אוסטריה 4.1 10.7 הפלמית בלגיה
18.5 38.3 צ'כיה 6.3 17.1 סלובקיה 4.3 10.5 הצפונית אירלנד
10.3 31.8 סלובקיה 7.0 13.8 הפלמית בלגיה 3.5 8.0 אוסטריה
24.2 25.1 ספרד 8.3 12.0 קנדה 2.4 6.4 ריסיה
17.6 25.0 גרמניה 8.8 11.2 דנמרק 1.3 6.4 פינלנד
19.3 24.7 קנדה 7.5 10.8 רוסיה 3.0 6.3 ליטא
10.9 23.7 י'ייאל 5.4 9.2 פינלנד 2.4 5.8 קנדה
14.3 23.6 הונגריה 3.9 9.1 פולין 1.5 5.5 שבדיה
10.5 21.4 רוסיה 3.7 8.0 ליטא 2.6 4.7 ספרד
8.9 21.3 פולין 3.5 7.6 הונגריה 1.0 4.7 פיליו
5.6 18.6 לטביה 4.6 7.3 ספרד 0.3 4.6 אסטוניה
10.9 18.4 שבדיה 3.3 6.9 אסטוניה 1.3 4.1 הונגריה
9.2 16.0 פינלנד 1.4 6.2 שבדיה 1.9 3.9 דנמרק
6.1 14.0 ליטא 1.5 6.0 לטביה 1.6 2.5 לטביה
4.8 13.5 אסטוניה 4.3 4.5 גרמניה 2.0 2.5 גרמניה
6.8 9.4 נורבגיה 1.0 2.2 נורבגיה 0.2 0.6 נורבגיה
7.1 7.9 גרינלנד 2.5 0.4 גרינלנד 0.9 0 גרינלנד
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וגיל מין מדינה, לפי יום, כל אלכוהולי משקה השותים התלמידים אחוז :71 לוח
15 גיל 13 גיל 11 גיל

בנות בנים מדינה בנות בניס מדינה בנות בנים מדינה

~16 FT9 צרפת 2!9 18 צרפת "T5 63 צרפת
1.6 9.1 הצרפתית בלגיה 3.2 6.8 י"לס 0.5 4.4 ישיאל
4.0 8.7 ייילס 1.0 4.7 ישראל 2.3 4.1 ויילס
1.9 7.4 אוסטריה 1.6 4.6 סלובקיה 1.3 3.9 הצרפתית בלגיה
1.0 6.6 הפלמית בלגיה 1.5 4.3 אוסטריה 0.3 2.9 הצפונית אירלנד
2.7 5.8 צ'כיה 1.9 3.7 הצרפתית בלגיה 0.7 2.6 סלובקיה
1.8 5.2 רוסיה 1.2 3.1 רוסיה 0.2 2.4 אסטוניה
1.1 4.4 סלובקיה 1.1 3.0 צ'כיה 0.5 2.4 סקוטלנד
2.8 3.9 ישיאל 1.6 2.3 קנדה 1.0 2.2 אוסטריה
1.3 3.3 הונגריה 1.0 2.0 הצפונית אירלנד 1.3 2.2 הפלמית בלגיה
1.1 3.3 קנדה 0.9 1.7 הפלמית בלגיה 1.1 2.2 קנדה
1.1 2.3 ספרד 0.8 1.7 הונגריה 0.6 2.0 רוסיה
0.4 2.2 סקוטלנד 0.4 1.4 פולין 2.0 1.7 צ'כיה
0.7 2.2 פולין 0.5 1.3 סקוטלנד 0.4 1.5 הונגריה
1.1 1.9 גרמניה 1.0 1.3 ספרד 0.5 1.2 ספרד
0.3 1.9 לטביה 0.3 0.9 גרמניה 0 1.0 פינלנד
0.7 1.9 הצפונית אירלנד 0 0.7 לטביה 0.5 0.9 ליטא
0.0 1.9 שבדיה 0.2 0.7 ליטא 0 0.8 פולין
0.3 1.5 דנמרק 0.1 0.6 נורבגיה 0.8 0.7 שבדיה
0.2 1.4 פינלנד 0.2 0.6 פינלנד 1.3 0.7 גרמניה
0.5 1.3 ליטא 0.4 0.4 דנמרק 0.3 0.6 לטביה

0 1.1 גרינלנד 0.2 0.4 אסטוניה 0.2 0.5 דנמרק
0.8 1.1 אסטוניה 0.5 0.3 שבדיה 0 0.3 נורבגיה

0 0.6 נורבגיה 0.4 0 גרינלנד 0.4 0 גרינלנד

אחוז לפי הארצות דירוג בדיקת על רק מבוססים לעיל שנאמרו שהדברים לזכור, יש
שונה תמונה מעלה השותות, הבנות אחוז לפי דומה, בדיקה השותים. הבנים
במקום נמצאת ישראל שבוע, מדי אלכוהולי משקה השותות אחוז לפי במקצת.
שתייה לפי בדירוג .15 בגיל ה13 ובמקום ,13 בגיל ה12 במקום ,11 בגיל השישי
שלוש עם חולקות הן (אותו ה12 במקום 11 בגיל הישראליות הבנות נמצאות יומית
15 ובגיל נוספות), מדינות שתי עם (יחד התשיעי במקום 13 בגיל נוספות), ארצות
לפי הישראליות הבנות של כשמיקומן מורכבת, תמונה לפנינו כלומר, השני. במקום
לפי שדירוגן בעוד הגיל, שעולה ככל ויורד הולך ושבוע, חודש מדי השותות אחוז
גם ששימשו אלו, שמדדים לזכור יש הגיל. עם ועולה הולך יום מדי השותות אחוז
טקסים או קידוש למטרת "יין הקטגוריה את כללו לא האחרות, למדינות בהשוואה

בלבד. הישראלי בסקר שהוכנסה אחרים" דתיים
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אלכוהול לצרוך שממעטים כמי הישראלים של הסטריאוטיפי שהדימוי מסתבר
על מחפה שהוא  לפחות או מדויק, איננו אחרות) בארצות למקובל (בהשוואה

מורכבת. יותר הרבה מצב תמונת

שונים יהודים של השתייה שדפוסי בכך מכירה המחקרית שהספרות לציין ראוי
בכך ידועים היהודים ובאמריקה: באירופה הנפוצים מהדפוסים יותר ומורכבים
משתייה, הנובעות והבעיות האינטנסיבית, השתייה אך גבוה, שלהם השתייה שאחוז

.(Glassmer and Berg 1980) בקרבם מוגבלות

בערך בארץ שנערך דומה סקר לבין הנוכחי הסקר בין לערוך אפשר נוספת השוואה
מהסקר שונה (1996 ואחרים (רהב האמור הסקר .(1994 (אביב תקופה באותה
הממצאים אך הנחקרים, ובגיל השאלות בניסוח כולל פרטים, במספר הנוכחי
לעומת כ330/0, היה בחודש פעם לפחות אלכוהול הצורכים שאחוז נמצא שם דומים:
נתוני את מגבילים ואס גיל, מהבדלי רבה במידה נובע ההבדל הנוכחי. בסקר 30.4^0
מצטמצם הנוכחי) בסקר ו'י"א (לעומת בלבד ז'י"א כיתות לתלמידי סקר אותו
בפרוטוקול בהבדלים להסביר שניתן קטן הבדל ,30.4^0 לעומת ל0^32.9 הפער
לתיקוף לשמש יכולה ושותפיו רהב של הסקר עם ההשוואה כלומר, המחקרי.
והאינטנסיביות ההיקף על שלנו הידע את מרחיבה אינה כי אם הנוכחיים, הממצאים

הלומד. הנוער בקרב השתייה של

כלכלי ומצב עלייה סטטוס לבין השותים אחוז בין הקשר את מציג 71 לוח
בחודש, פעם לפחות זמן: פרקי בשלושה השותים אחוז את מציג הלוח סובייקטיבי.
את בהכרח כוללים הראשון בטור הנבדקים ביום. פעם ולפחות בשבוע, פעם לפחות
השלישי. שבטור אלה את כוללים השני שבטור ואלו והשלישי, השני שבטור אלה כל
פעם לפחות שתייה על דיווחו הוותיקים בקרב יותר גבוה אחוז כי עולה מהלוח
בקרב לאחוז בהשוואה (18.60/0) בשבוע אחת פעם לפחות שתייה ועל (31.0^0) בחודש
הן גם (המבוססות דומות תוצאות כי לציין, יש בהתאמה). ו14.60/0 23.70/0) העולים
אוכלוסיית מאשר פחות שותה עולים אוכלוסיית כי המראות עצמי), דיווח על
,pino .(1994 ואוטנשטיין (רוזן עולים מבוגרים של ארצי בסקר נמצאו ותיקים,
יום כל שתייה ועל בחודש אחת פעם לפחות שתייה על המדווחים התלמידים אחוז
בקרב מאשר מאוד, טוב כלכלי מצב על שדיווחו תלמידים בקרב יותר גבוה היה

טוב. כלכך ולא טוב כלכלי מצב על שדיווחו התלמידים
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ומצב עלייה סטטוס לפי אלכוהולים,* משקאות השותים התלמידים אחוז :71 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי

פעם לפחות פעם לפחות
יום כל בשבוע אחת בחודש אחת

עלייה סטטוס
3.2 18.6 31.0 ותיקים
2.9 14.6 23.7 עולים
n.s P<0.05 P<0.001 מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
4.7 20.5 33.8 מאוד טוב
2.4 17.7 30.1 טוב
2.9 17.5 28.9 לאכלכךטוב

P<0.001 MS p<0.05 מובהקות
דתיים טקסים או קידוש למטרות שלא יין ו/אנ בירה כוללים: אלכוהולים משקאות *

אלכוהולי סיידר תאו וודקה או ערק קוניאק, ויסקי, כגון אחר, חריף משקה תאו אחרים,
(אאוטסיידר).

החדשים העולים בקרב השתייה שכיחות היתה ההתייחסות מתקופות אחת בכל
שתיית של היחסית שכיחותה כלומר, והוותיקים. הארץ ילידי בקרב מאשר נמוכה
וזאת העולים, בקרב מאשר גבוהה הוותיקים בתיהספר תלמידי בקרב אלכוהול
השתייה, לשכיחות רק מתייחס לעיל האמור כמתע", בארץ. המקובלת לתפיסה בניגוד

הנצרכות. לכמויות ולא

מופרזת שתייה
לחלוטין מתעלמים אך השותים, באחוז עוסקים לעיל הנתונים נאמר, שכבר כפי
הכרוכים שהסיכונים מאחר שתייה. אירוע בכל הנצרכות האלכוהול מכמויות
(סךהכל הנצרכת לכמות קשורים ארוך, לטווח והן קצר לטווח הן אלכוהול, בצריכת
הוקדשו שעות), מספר תוך כגון קצר, זמן בפרק צריכה וסךהכל אלכוהול צריכת
השאלה הוא זה בתחום שלנו העיקרי האינדיקטור זה. לנושא מיוחדות שאלות
או אלכוהולי משקה מנות חמש שתית ימים בכמה האחרונים, הימים "בשלושים

שעות?". מספר תוך יותר

הכיתה רמת לפי יותר, או אחת פעם זאת שעשו אלה אחוז את מציג 52 תרשים
עלייה של מגמה מסתמנת ראשית, דברים: מספר ללמוד אפשר התרשים מן והמין.
הבנים בקרב הן ניכרת זאת מגמה הכיתה). (רמת בגיל העלייה עם התופעה בשכיחות
מ2.40/0 כזאת מופרזת בשתייה המעורבות אחוז עולה הבנות בקרב הבנות. בקרב והן
ירידה יש הבנים בקרב י'י"א. בכיתות ול6.80/0 ח'ט' בכיתות ל4.70/0 ו'ז' בכיתות
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י'י"א. בכיתות ל0^12.1 ועלייה ח'ט' בכיתות ל0¥<7.9 ו'ז' בכיתות מ8.90/0 קלה
(שתייה אינטנסיבית אלכוהול בצריכת לבנות בנים בין ניכר פער שיש מכאן ברור
כזאת מופרזת אפיזודית ששתייה כאן להדגיש חשוב .(Binge dirnking  מופרזת

ו'ז'. בכיתות כבר מבוטלת לא במידה קיימת

מספר את מופרזת, בשתייה מעורבים שהיו תלמידים אותם לגבי מראה 53 תרשים
של ששכיחותה מראה התרשים האחרון. בחודש זאת עשו שהם הממוצע הימים
5.2 דרך ו'ז', בכיתות ימים ב6.7 החל הגיל: עם יורדת בנים בקרב מופרזת שתייה
ניכרת הפוך: ההתפתחות כיוון הבנות אצל י'י"א. בכיתות ל4.8 ח'ט' בכיתות

י'י"א. בכיתות ו5.5 ח'ט' בכיתות ל5.8 ו'ז' בכיתות ימים מ3.0 עלייה

כלכלי ומצב עלייה סטטוס לבין מופרזת אפיזודית שתייה שבין בקשר עוסק 73 לוח
השני והטור מופרזת, בשתייה המעורבים אחוז את מציג הראשון הטור סובייקטיבי.
עולה מהלוח בכך). מעורבים שהיו נחקרים לאותם (ממוצע הפעמים מספר את מראה
שהעולים לטענה ביסוס בנתונים אין מופרזת. לשתייה עלייה סטטוס בין קשר אין כי
שתייה של בשכיחותה יותר ותיקים מעולים או הארץ מילידי נבדלים החדשים
תלמידים בקרב 9.6^0 היה מופרזת שתייה על המדווחים אחוז זאת, לעומת מופרזת.
מצב על שדיווחו אלה בקרב ו0^5.2 7.20/0 לעומת מאוד, טוב כלכלי מצב על שדיווחו

בהתאמה. טוב, או טוב כלכך לא כלכלי

בעבר. אחת פעם לפחות שהשתכרו שציינו התלמידים אחוז את מציג 54 תרשים
במקביל שחלה בכך שהתנסו המציינים אחוז של וחדה ברורה עלייה כאן ניכרת
ול0^12.3 ח'ט' בכיתות ל0'5.69 ו'ז' בכיתות (מ0''4.39 הבנים בקרב הן בגיל, לעלייה
גם ברור מכאן בהתאמה). ו0ץ<8.1, ל2.40/0 (מ0^0.9 הבנות בקרב והן י'י"א) בכיתות
לאחוז איפעם שהשתכרו הבנים אחוז בין ניכר פער קיים הגיל משכבות אחת שבכל

הבנות.
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מספר תוך יותר או אלכוהולי משקה מנות חמש ששתו התלמידים אחוז :52 תרשים
אומדנים וכיתה: מין לפי האחרונים, הימים בשלושים אחת פעם לפחות שעות,

1994 משוקללים,
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שדיווחו התלמידים של האחרונים הימים בשלושים השתייה ימי מספר :53 תרשים
וכיתה מין לפי שעות, מספר תוך יותר או אלכוהולי משקה מנות חמש שתו כי

1994 משוקללים, אומדנים
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מספר תוך יותר או אלכוהולי* משקה מנות חמש ששתו התלמידים אחוז .71 לוח
עלייה סטטוס לפי הממוצע, השתייה ימי ומספר האחרונים הימים בשלושים שעות

1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב
ימי מספר אחוז

הממוצע השתייה התלמידים
שתו" בהם ששתו"

עלייה סטטוס
5.4 7.0 ותיקים
5.4 8.1 עולים
n.s. n.s מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
5.6 9.6 מאוד טוב
5.4 5.2 טוב
5.2 7.8 טוב כלכך לא

n_s_ 0.001<ק מובהקות
קוניאק, כגון חריף, משקה כוסית או יין כוס בירה, פחית כוללת אלכוהולי משקה מנת *

וודקה. או ערק ויסקי,
האחרונים הימים בשלושים שעות מספר תוך יותר או אלכוהולי משקה מנות חמש "

אומדנים וכיתה: מין לפי איפעם, שהשתכרו התלמידים אחוז :54 תרשים
1994 משוקללים,

14 ן 12.3
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שציינו אלו מתוך איפעם השתכרו כי שציינו התלמידים אחוז את מציג 55 תרשים
שאלו מניחה זאת בדיקה האחרונים. הימים בשלושים אחת פעם לפחות שתו כי
גבוה זו להתנהגות שלה שהסיכון תתאוכלוסייה מהווים האחרון בחודש ששתו
יותר הרחוק בעבר ששתו תלמידים שיש מאחר מוצדקת לגמרי לא זאת הנחה יותר.
נכללים אינם כלל אלה תלמידים האחרון; בחודש כלל שתו לא אך והשתכרו,
עם ותלולה חדה עלייה ניכרת הבנות, בקרב ובמיוחד המינים, שני בקרב .55 בתרשים
בכיתות ל7.70/0 ו'ז' בכיתות מ40/0 היא העלייה הבנות שבקרב כך בגיל, העלייה
ו'ז' בכיתות מ90/0 היא העלייה הבנים בקרב ואילו י'י"א, בכיתות ול24.40/0 ח'ט'

י'י"א. בכיתות ול23.50/0 ח'ט' בכיתות ל11.30/0

שתו כי שדיווחו התלמידים מבין איפעם, שהשתכרו התלמידים אחוז :55 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי האחרון, בחודש אחת פעם לפחות
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את יותר, או אחת פעם שהשתכרו שציינו תלמידים אותם לגבי מראה 56 תרשים
בנים של ההשתכרויות מספר ממוצע זה, תרשים לפי זאת. שעשו הפעמים מספר
שבקרב בעוד הגיל), משכבות אחת בכל פעמים (כ2.5 מהגיל מושפע שאיננו כמעט
פעמים ול2.6 ח'ט' בכיתות ל2.0 ו'ז' בכיתות פעמים מ1.4 עלייה יש הבנות
נטייה יש בנות שבקרב האפשרות על מרמזים ו56 55 תרשימים י'י"א. בכיתות
שגוברת נטייה בעייתית, בשתייה המעורבים למעגל הדרגתית היסחפות) (או לכניסה
מוקדם. יותר הרבה חל הבנים בקרב אלה להתנהגויות הכניסה ששלב בעוד הגיל, עם
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שדיווחו התלמידים מבין השתכרו שתלמידים הממוצע הפעמים מספר :56 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי איפעס, השתכרו כי

3 ר ,  2.6 2.6
2.4 2.^ ^_r^__^

' 1.4 lf^B |9H B בנים

r1 חט ייא

האחרות למדינות בהשוואה השתכרות על שדיווחו התלמידים את מציג 74 לוח
לפי הדירוג מבחינת נמוך עד בינוני במקום נמצאת ישראל כי עולה מהלוח בסקר.
ו15 13 ובגילים ,(24 (מתוך ה14 במקום 11 בגיל איפעם: שהשתכרו הבנים אחוז
הבנות אחוז לפי הדירוג לכך, בדומה בהתאמה. (האחרון) וה24 ה22 במקומות
כי להדגיש ראוי ו15. 13 בגילים האחרון למקום ויורד ,11 בגיל 16 הוא שהשתכרו
אינו אחרות, הארצות לתלמידי בהשוואה הישראלים, התלמידים של היורד מיקומם
שציינו כפי  להיפך בישראל. התלמידים בקרב המשתכרים באחוז מירידה נובע
הבנים, בקרב מאשר יותר עוד הבנות בקרב עולה והוא ועולה, הולך זה אחוז לעיל,
להיות עשוי זה הבדל שנבדקו. האחרות בארצות יותר עוד חדה זאת עלייה אך
התנסות של (התחלה בחניכה החל שונים, ותרבותיים חברתיים הבדלים של תוצאה
אחרות, במדינות מחסום" "נפילת לעומת בישראל, הדרגתית ההתנהגות) בדפוס
יותר כנראה, שותים, הנושרים (התלמידים תלמידים נשירת בדפוסי בהבדלים וכלה

יותר). ומשתכרים

לבין סובייקטיבי כלכלי ומצב עלייה סטטוס בין הקשר את בפנינו מציג 75 לוח
אחת פעם לפחות שהשתכרו שציינו התלמידים אחוז את מציג הלוח השתכרות.
מתוך ,(18.90/0) העולים בקרב יותר גבוה אחוז כי עולה מהלוח תתקבוצה. בכל בעבר
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השתכרות על דיווחו האחרון, בחודש אלכוהולי משקה מנת שתו כי שדיווחו אלו
.(14.00/0) הוותיקים בקרב המקביל לאחוז בהשוואה

עולה מהלוח בנים. בקרב אלכוהול בשתיית הראשונה ההתנסות גיל את מציג 76 לוח
באחוז תלולה עלייה ניכרת וח' ז' ר, בכיתות למדו הסקר שבזמן בנים בקרב כי
הבנים בקרב זאת, לעומת .1211 לגיל 10 גיל בין אלכוהול לשתות שהתחילו הבנים
הראשונה ההתנסות בגיל תלולה עלייה ניכרת וי"א, י' ט', בכיתות היו הסקר שבזמן
התנסות גיל כי אפשרות על מרמזים אלו הבדלים .1413 לגיל 12 גיל בין בשתייה
בשנתונים מאשר הנמוכים בשנתונים יותר נמוך אלכוהול בשתיית ראשונה
שבזמן בנות בקרב .77 בלוח כמוצג הבנות אצל לראות ניתן דומה תופעה המבוגרים.
אלכוהול בשתיית שהתנסו באחוז תלולה עלייה ניכרת וח' ז' ו', בכיתות היו הסקר
שאצלן וי"א י' ט', בכיתות היו הסקר שבזמן בנות לעומת ,1211 לגיל 10 גיל בין
גם .1413 לגיל 12 גיל בין נוספת תלולה ועלייה 1110 בגיל גם תלולה עלייה ניכרת
בשתיית הראשונה ההתנסות גיל כי אפשרות על הנתונים מרמזים בנות אצל

יותר. הצעירים השנתונים בקרב יורד אלכוהול

וגיל מין מדינה, לפי איפעם, שהשתכרו התלמידים אחוז :74 לוח
ניל15 13 גיל 11 גיל

בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
66.6 64.7 "מרק 28.9 33.8 ייילס ~4!9 14~6 סלובקיה
59.5 61.3 ייילס 22.9 25.5 סקוטלנד 6.3 11.0 ויילס
51.2 53.2 סקוטלנד 21.1 24.8 דנמרק 2.6 8.5 דנמרק
50.1 52.0 פינלנד 9.3 21.7 סלובקיה 2.8 8.0 סקוטלנד
20.3 46.2 סלובקיה 14.8 19.7 פינלנד 1.5 6.8 הפלמית בלגיה
46.4 46.3 גרינלנד 14.7 16.9 הצפונית אירלנד 1.3 6.8 הצרפתית בלגיה
30.5 45.6 אוסטריה 8.8 15.6 אוסטריה 2.1 5.9 אוסטריה
35.9 44.2 הצפונית אירלנד 12.0 14.9 קנדה 3.1 5.0 צ'כיה
38.0 39.1 קנדה 14.2 13.4 גרינלנד 1.1 4.9 ליטא
19.7 35.5 הונגריה 5.8 13.3 פולין 1.5 4.6 הצפונית אירלנד
19.2 35.5 צ'כיה 7.0 13.1 צ'כיה 1.9 3.9 קנדה
20.5 35.2 לטביה 6.1 12.6 הפלמית בלגיה 0.7 3.7 פולין
26.4 33.7 גרמניה 5.1 10.3 הצרפתית בלגיה 3.1 3.5 גרינלנד
18.0 33.5 פולין 3.9 10.2 לטביה 0.8 3.2 ישראל
16.1 31.2 הפלמית בלגיה 4.4 8.4 הונגריה 0.6 2.8 צרפת
29.1 30.4 נורבגיה 5.3 8.3 רוסיה 0.9 2.7 לטביה
22.4 27.4 שבדיה 3.9 7.8 ליטא 0.9 2.5 פינלנד
16.5 27.3 ליטא 6.7 7.0 גרמניה 0.9 2.3 הונגריה
19.7 27.3 הצרפתית בלגיה 1.9 6.8 אסטוניה 0.4 1.8 רוסיה
9.7 25.9 אסטוניה 2.6 6.6 צרפת 0.7 1.7 ספרד
12.8 23.8 צרפת 1.6 5.4 נורבגיה 1.8 1.6 גרמניה
19.1 22.7 ספרד 1.0 5.0 'שיאל 0.2 0.7 שבדיה
12.3 20.8 רוסיה 3.8 4.7 ספרד 0 0.7 אסטוניה
5.6 8.0 ישיאל 3.3 1.5 שבדיה 0 0.6 נורבגיה
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אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי השתכרות דפוסי :75 לוח
1994 משוקללים,

אחוז
התלמידים
שהשתכרו

הפעמים מספר איפעם אחוז
הממוצע מי מתוך התלמידים

שתלמידים שדיווחו שהשתכרו
השתכרו" שתייה* על איפעס

עלייה סטטוס
2.4 14.0 5.5 ותיקים
2.9 18.9 5.4 עולים

M.S P<0.05 M.S מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
2.8 13.8 5.9 מאוד טוב
2.3 13.0 4.8 טוב
2.3 16.3 6.1 לאכלכךטוב
KS. Njs. MS. מובהקות

משקה כוסית או יין כוס בירה. (פחית אלכוהולי משקה מנת ששתו שדיווחו התלמידים *

האחרונים. הימים בשלושים וודקה) או ערק ויסקי, קוניאק, כגון חריף,
איפעם. השתכרו כי שדיווחו התלמידים מתוך **

לגימות, ממספר יותר אלכוהולי* משקה מנת ששתו הבנים אחוז :76 לוח
1994 משוקללים, אומדנים ראשונה: התנסות וגיל כיתה לפי

י"א יי טי חי זי וי
לאשתו

30.4 37.6 56.3 55.2 58.5 61.2 אלכוהול

8.4 8.0 5.0 9.6 10.9 12.7 פחות או 8

5.7 6.0 6.3 9.2 8.4 9.5 109

8.8 12.4 9.2 14.2 17.2 16.0 1211

18.5 23.3 18.6 11.8 5.1 1413

24.7 12.8 4.6 1615

3.5 יותר או 17
קוניאק. כגוו חריף. משקה כוסית או יין כוס בירה. פחית כוללת אלכוהולי משקה מנת *

וודקה. או ערק ויסקי,
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לגימות, ממספר יותר אלכוהולי* משקה מנת ששתו הבנות אחוז :77 לוח
1994 משוקללים, אומדנים ראשונה: התנסות וגיל כיתה לפי

י''א י' ט' ח' ז' ו'
לאשתו

55.0 51.8 73.3 75.0 83.4 86.0 אלכוהול

2.2 5.2 2.4 4.0 2.4 2.5 פחות או 8

2.6 1.9 3.7 2.8 4.6 4.3 109

5.4 8.9 5.5 8.3 7.8 7.2 1211

7.7 12.7 11.4 9.8 1.8 1413

21.7 19.4 3.7 0.2 1615

^4 יותר או 17
קוניאק, כגון חריף, משקה כוסית או יין כוס בירה, פחית כוללת אלכוהולי משקה מנת *

וודקה. או ערק ויסקי,

לראות ניתן כאן גם כי סיגריות, עישון על בפרק שהוצגו לממצאים בדומה יצוין, עוד
שתיית של יותר גבוה שיעור על מדווחות הסקר בזמן י' בכיתה שהיו שהבנות
של יותר גבוהים אחוזים על מדווחות גם הן י"א. בכיתה שהיו אלו מאשר אלכוהול
תופעה י"א. כיתה לתלמידות בהשוואה ו1615 1413 ,1211 בגיל ראשונה שתייה
בכל אדומה" נורה "להדליק צריכה העישון, בפרק שהוצגו הממצאים עם יחד זו,
בנות בקרב אלכוהול וצריכת עישון בדפוסי אפשריים מסוכנים לשינויים הנוגע

בישראל. צעירות

לתלמידי אלכוהול בשתיית הראשונה ההתנסות של הממוצע הגיל את מציג 78 לוח
זה בלוח העיקרי הממצא סובייקטיבי. כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי שונות כיתות
שדיווחו תלמידים ובין לוותיקים, עולים בין השתייה תחילת בגיל הבדלים שאין הוא

טוב. כלכך לא או טוב מאוד, טוב כלכלי מצב על
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עלייה סטטוס לפי אלכוהולי,* משקה מנת בשתיית ראשונה התנסות גיל ממוצע :78 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב

י'י"א ודט' ו'ז'
עלייה סטטוס

13.2 11.6 10.2 ותיקים
12.7 11.7 10.4 עולים
n.s. n.s. n.s. מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
13.0 11.4 10.2 מאוד טוב
13.0 11.6 10.2 טוב
13.4 11.8 10.4 לאכלכךטוב
N.S. M.S N.s. מובהקות

קוניאק. כגון חריף. משקה כוסית או יין כוס בירה. פחית כוללת אלכוהולי משקה מנת *

וודקה. או ערק ויסקי,

ומסקנות סיכום
לבין אלכוהוליים משקאות השותים הישראליים התלמידים אחוז בין השוואה
כלל, בדרך מגלה, בסקר שהשתתפו הנוספות המדינות מ23 המקבילים האחוזים
ככל אולם לשתות, המרבים בין הם הנמוכים בגילים הישראליים שהתלמידים
במיוחד נמוך (והוא הישראליים התלמידים של היחסי מיקומם יורד הגיל שעולה
באותה הגיל עם עולה אינו בארץ השותים שאחוז משום בעיקר זאת ,(15 בגיל
הוא אלה נתונים מקריאת הנוצר הרושם האחרות. בארצות עולה הוא בה מהירות
בארצות מהמקובל מוקדם יותר הרבה בגיל לשתות מתחילים בארץ שהתלמידים

איטי. בקצב עולה השותים אחוז ההתבגרות בגיל אך שנבדקו, האחרות

כך הגיל, עם ועולה הולך התלמידים בקרב השותים שאחוז רואים אנו כללי, באופן
דתיים) לצרכים (שלא שותים מהבנות וכ300/0 מהבנים כ400/0 הגבוהות שבכיתות
בנים בקרב יותר) גדולות השתייה (וכמויות יותר נפוצה השתייה בחודש. פעם לפחות
5 כ0/0 הגיל. שעולה ככל ומצטמצם הולך הפער כי אם הגילים, בכל לבנות) (ביחס
את שמעמיד נתון יום, מדי לשתות נוהגים שהם מדווחים מהבנות וכ20/0 מהבנים
כשלעצמו, זה, נתון האחרות. לארצות בהשוואה גבוה במקום בארץ התלמידים
של בסיכון הנמצאת התלמידים, בקרב משמעותית קבוצה שיש האפשרות את מעלה
מהממצאים מתחזק זה רושם באלכוהול. בשימוש הקשורות בעיות לפיתוח ממש
(חמש מופרזת שתייה על מדווחים י'י"א בכיתות מהבנות ו6.80/0 מהבנים שכ120/0
דומים ושאחוזים האחרון, בחודש שעות) מספר תוך יותר או אלכוהולי משקה מנות

בעבר. אחת פעם לפחות השתכרו כי מדווחים
ו

1
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דמוגרפיים מאפיינים לבין השתייה של והאינטנסיביות השכיחות בין הקשר בדיקת
בישראל שנערכו אחרים מסקרים לממצאים בדומה מראה, עיקריים וחברתיים
שמצבם אלה בקרב יותר גבוהה האלכוהול צריכת כי מבוגרים), בקרב (בעיקר
שצריכת נמצא לחשוב, שמרבים למה ובניגוד כמוע, יחסית. גבוה הכלכלי
לתלמידים בהשוואה ותיקים ישראליים תלמידים בקרב יותר גבוהה האלכוהול
רוזן של במחקרם שהתקבלו לממצאים דומים אלה ממצאים חדשים. עולים
העולים כי הנבדקים, של עצמיים דיווחים סמך על נמצא בו ,(1994) ואוטנשטיין
הנוכחי שהסקר לציין יש הוותיקים. מהישראלים יותר אלכוהול שותים אינם
במסגרות שלומדים או מהלימודים שנשרו נוער בני כולל ואינו לומד בנוער מתמקד

שונה. אלו נוער בני בקרב שהמצב ייתע אחרות,

גיל קבוצות בקרב אלכוהול בשתיית ראשונה התנסות וגיל השתייה שכיחות בדיקת
השימוש תחילת בגיל ירידה של מגמה שקיימת האפשרות על מרמזת שונות
העלולות חמורות משמעויות לה להיות יכולות כזאת, מגמה קיימת אם באלכוהול.
הקרוב. בעתיד נוער בני בקרב אלכוהול צריכת בשיעורי משמעותית בעלייה להתבטא

האחרונות, השנים 1510 במהלך לארץ שחדרה האלכוהול שתרבות ,p אם מסתבר,
מי אף הנוער. בני של לעולמם גם אלא המבוגרים, של לעולמם רק לא חדרה
צריכת של הגבוהה השכיחות לאור אדישות, של מסוימת במידה לכך שמתייחס
האחוזים נוכח אדיש להישאר יתקשה היהודית, בתרבות מתונה אלכוהול
ונוכח והשתכרות), מופרזת (שתייה מופרזת אלכוהול צריכת של המשמעותיים
אם במיוחד יבלטו הסיכונים באלכוהול. השימוש תחילת בגיל לירידה הסימנים
בני של הנסיעה שכיחות על הדוח של קודמים בפרקים המוצגים הממצאים נזכוראת
אלימות כמו אחרות, סיכון התנהגויות רמת ועל אלכוהול ששתו נהגים עם נוער

באלכוהול. משימוש מושפעות להיות העלולות ביןאישית,
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10
ייי"א כיתות תלמידי בקרב בסמים שימוש

הממלכתית החינוך במערכת
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

מבוא
והפיזית הנפשית ולבריאותם לרווחתם משמעותיים בסיכונים כרוך בסמים השימוש
לרעה השימוש זה ובכלל אסורים, בסמים השימוש בכך. המעורבים צעירים של
לגיטימיים, שימושים גם להם שיש ובסמים בכדורים רופא) מרשם ללא  (דהיינו
שימוש צעירים. ובקרב ההתבגרות בגיל ביותר הבולטות השליליות מהתופעות הוא
הקוגניטיבי התפקוד את המשנים בחומרים נחוץ שאינו כשימוש הגדרתו מעצם זה,
סדיר. באופן ולפעול לתפקד ביכולת מיידית בפגיעה כרוך להיות עלול והרגשי,
כך, אסון. הרות השלכות בעלות להיות עלולות הסמים מצריכת כתוצאה הפגיעות
עלולה ובקואורדינציה, התגובה במהירות המרחבית, בתפיסה קלה פגיעה למשל,
ולפגוע הסם, של השפעה בכל עוד חש אינו שהמשתמש לאחר רבות שעות להתקיים
עיקר ברם, מסוכנים. מכשירים ולהפעיל לנהוג ביכולתו גם כמו הכללי, בתפקודו
בתפקוד פגיעה ובכללם ארוך, לטווח נזקים לגבי הם והחששות הסיכונים
והרעלות לזיהומים חשיפה התמכרות, ,(Pope and YurgelunTodd 1996) הקוגניטיבי

.(Roth 1994) אלימים במצבים ומעורבות ,(.Lowryet al1994)

עצמם, הסמים עלידי הנגרמים נזקים בין להבחין יש ונזקיהם הסמים בנושא בדיון
בשל הנגרמים נזקים לבין לתאונה, לגרוס שעלולה המרחבית בתפיסה פגיעה כגון
למשל, כך, פליליים. במעשים הסתבכות כגון בסמים, שימוש של החברתי ההקשר
הצעירים מבין משמעותי אחוז כי בארה"ב, המשפטים משרד של פרסום מציין
העבירות ביצוע לפני קצר זמן בסמים שימוש על דיווחו שונות עבירות על שנעצרו
הנזקים מן אלו בשאלה משמעותי ויכוח קיים .(Snyder and Sickmund 1995)
הסמים, של הפסיכופרמקולוגיות מתכונותיהם נובעים מתמשך משימוש הנגרמים
עבריינות לאפיקי לפנות לאנשים הגורם בהם השימוש על החל האיסור מעצם  ואלו
על להשיב נועד לא הנוכחי הדיון לרכישתו. הכסף את או הסם את להשיג בכדי ופשע
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בתחום כבעיה בסמים השימוש את לראות שיש כך על להצביע אלא אלה, סוגיות
בכך. הקשורות והאתיות החוקיות לשאלות קשר ללא הציבור, בריאות

פיצול בעצם המתבטא זה, בנושא המתנהל הציבורי הוויכוח את לזכור יש זאת, עם
שבעיסוק לכך לב לשים יש .(illicit) אסור ולשימוש (abuse) לרעה לשימוש ההגדרה
אפוא, נבחין, התמכרות. לבין ובינם אלה מושגים בין להתבלבל מרבים זה בתחום
למדי, ברורים והגדרות מאפיינים לה שיש תופעה היא תלות, או שהתמכרות, בכך
תחלואה של הסטנדרטי הבינלאומי הקידוד של (זו ביותר המקובלת כשההגדרה
תשוקה גמילה, של סימפטומים של קיומם על בעיקר מבוססת (DSMlvn נפשית
למדי נדיר הטיפוסית, בצורתו זה, מצב החיים. באורח ופגיעה שליטה אובדן חזקה,
הדיבור. את עליו נרחיב לא ל^ תלמידים, בקרב נמצא שאינו וכמעט נוער, בני בקרב
מנותק, נוער בקרב מאוד שונה שהמצב לסברה סימוכין ישנם כי לציין יש זאת, עם

נוסף. במחקר בדיקה המחייב דבר

כלשהו לשימוש המתייחס מושג הוא (illicit substance use) אסורים בחומרים שימוש
הוא (drug abuse) בסמים לרעה שימוש החוק. פי על אסור בהם שהשימוש בחומרים
אך חוקיים, שימושים להם שיש ובכדורים בחומרים לשימוש בעיקר המתאים מושג
שלא שינה בכדורי שימוש למשל, המתאימות. להנחיות בהתאם שלא נעשה השימוש
חוויות להשיג ברורה כוונה מתוך אלא הרפואיים, ולצרכים להנחיות בהתאם
האיסור שעצם ומאחר החוקית, מהבחינה קיימת אינה זו שהבחנה מאחר ייחודיות.
על ומדויקים מהימנים נתונים לאסוף קשה בסמים, השימוש להסתרת גורם החוקי
שיטת היא ביותר המקובלת השיטה אלה. בחומרים הנעשה לרעה השימוש מידת
הנוכחי. בסקר השתמשנו בה השיטה  אנונימיים שאלונים באמצעות העצמי הדיווח
שונות ומהטיות כאלה, בשאלונים מתתדיווח מהן, להתעלם שאין החששות, למרות
חמורה אינה שההטיה שונים מתודולוגיים מחקרים מראים מכך, לצמוח שעלולות
פחות לא שחשוב מה .(Tunrer et al.1992; Johnston, O'Malley and Bachman 1995)

לבין הפרט של שונים מאפיינים בין הקשר של בדיקה מאפשרת זאת ששיטה הוא
שונות. מדינות בין השוואה ומאפשרת מקובלת ושהיא בסמים, להשתמש הנטייה

(למשל, ה70 שנות בראשית התחיל בארץ הנוער בקרב בסמים שימוש על המחקר
הן לקו תקופה באותה המחקרים .(Shoham et ai. 1974, 1978;1971 ושימרלינג פלד
סטנדרטיזציה ללא אדהוק, שנוסחו (שאלות) בכלים והן מייצגת שאינה בדגימה
ארצות של אלה לבין בארץ הנתונים ובין לסקר, סקר בין להשוואה אפשרות וללא
מדגמים שני שבדקו (1978) ושובל יעבץ בידי נעשה קדימה משמעותי צעד אחרות.
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תלמידים ושל החינוך משרד בפיקוח בבתיספר הלומדים תלמידים של מייצגים
ניסוחי על מבוסס היה זה סקר גם אך העבודה, משרד בפיקוח בבתיספר הלומדים

המדעית. בספרות סטנדרטיים בניסוחים מקובלים שאינם שאלות

מקובלים, בכלים שהשתמש (1981) Kandel et al. של סקר התפרסם אחרכך קצר זמן
הערים בארבע 1814 בגילים בתיספר תלמידי של למדי קטן מדגם על התבסס אך
גדול מדגם על הן שהתבסס בסמים השימוש בנושא הראשון המחקר הגדולות.
הרשות למען שנערך סקר היה מקובלים, מדידה כלי על והן תלמידים, של ומייצג
תלמידים 8,151 של מייצג מדגם כלל ואשר (1990 ואחרים (ברנע בסמים למלחמה
המובילים מהסקרים שאומצו מחקר בכלי השתמש זה סקר ז'י"ב. כיתות בכ300
שהתבססו נוספים, סקרים מאז ערכה בסמים למלחמה הרשות בארה"ב. זה בתחום
דגני ;1996 ועמיתיו רהב (ראה ז'י"ב בכיתות התלמידים של מייצגים מדגמים על
,(1996 ועמיתיו (רהב ב1994 שנערך בסמים למלחמה הרשות של הסקר לפי .(1992
בשנה כדורים) (כולל כלשהו בסם השתמשו ומעלה 16 בני נוער בני בקרב כ100/0

הנוכחי. הסקר לתוצאות ויושוו בהמשך יובאו זה סקר של נוספות תוצאות שחלפה.

בסמים שלשימוש מדדים
י'י"א כיתות תלמידי בקרב רק הנוכחי בסקר נבדקה בסמים השימוש תופעת
סקר של האחרון הנוסח הוא זה בנושא השאלות מקור הממלכתית. החינוך במערכת
הסקר של השאלון על המבוסס (1996 ועמיתיו, (רהב בסמים למלחמה הרשות
Johnston, O'Malley and Bachman) בארה"ב תיכון בתיספר תלמידי של הרבשנתי

.(1995

ב12 פעמים "כמה שכותרתו: לוח של בצורה נוסחו בשאלון שנכללו השאלות
רפואיות לא למטרות הבאים מהחומרים אחד בכל השתמשת האחרונים החודשים
פעמים; 21 פעם; אף היו: חומר לכל התשובה קטגוריות חומר)". לכל ביחס (סמן
היו: בלוח שנכללו החומרים רשימת ויותר. פעמים ו25 פעמים 2410 פעמים, 93
אדולן הרגעה; או שינה כדורי הרזיה; או מרץ כדורי ל.ס.ד.; חשיש/מריחואנה;
של נוסף שם נכלל בלוח קוקאין. או קראק פרסי; קוק או הירואין אופיום; (מתדון);
תלמידים של יתר דיווח של אפשרות לבדוק בכדי (ניאומול) קיים שאינו חומר
1.90/0 הדמה בסם שימוש על דיווחו הכל בסך בסמים. השתמשו כי שדיווחו
כך ובשל אחרים, בחומרים שימוש על גם דיווחו הללו התלמידים כל אולם מהמדגם,
על שדיווחו תלמידים היו לא הכי. בלאו סמים משתמשי של בחישוב נכללים הם

כלשהו. אחר בסם שימוש על דיווחו לא אך הדמה בסם שימוש
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את כללו מדדים שבעה מדדים. אחדעשר הורכבו בסמים בשימוש שעסק מהלוח
סמים בסוגי האחרונים החודשים ב12 אחת פעם לפחות שהשתמשו התלמידים
אדולן הרגעה, או שינה כדורי הרזיה, או מרץ כדורי ל.ס.ד.' (חשיש/מריחואנה, שונים
רפואיות. לא למטרות קוקאין) או קראק פרסי, קוק או הירואין אופיום, [מתדון],
לפחות שהשתמשו התלמידים את כלל האחד מסכמים: מדדים ארבעה נבנו כמו^,
הכדורים; או השונים הסמים סוגי מכל יותר או באחד האחרונה בשנה אחת פעם
או באחד האחרונה בשנה אחת פעם לפחות שהשתמשו התלמידים את כלל השני
התלמידים את כלל השלישי כדורים; כולל לא השונים, הסמים מסוגי יותר
ו/או הרזיה או מרץ (כדורי בכדורים האחרונה בשנה אחת פעם לפחות שהשתמשו
אחת פעם לפחות שהשתמשו התלמידים את כלל והרביעי הרגעה); או שינה כדורי
קוק או הירואין אופיום, ו/או אדולן ו/או (ל.ס.ד. קשים בסמים האחרונה בשנה

קוקאין). או קראק ו/או פרסי

להתייחס נועדה הרזיה" או מרץ כ"כדורי שתוארה הסמים קבוצת כי כאן לציין ראוי
באמפתמינים השימוש על איסור בארץ חל כיום אולם, לאמפתמינים. בעיקר
חומרים בעיקר כוללות להרזיה כגלולות בשוק הנמכרות הגלולות אלה. למטרות
מרשם ללא וחופשי חוקי באופן נמכרות אלה גלולות פסיכואקטיבים. שאינם שונים
הבנות, מקרב ובעיקר הרזיה", ב"כדורי שימוש שציינו ממי שחלק pw רופא.
השימוש בתחום המדעית בספרות ברם, פסיכואקטיביות. שאינן לגלולות התייחסו
מרשם ללא הרגעה או שינה הרזיה, מרץ, כדורי של צריכה להכליל נהוג בסמים
כלשהו. בסם חוקי לא שימוש של גלובלי שיעור לחישוב משתמשים בו במדד רופא,
כדורים עם אחת פעם האופנים: בשני כלשהו בסם השימוש שיעור את נציג זה בפרק

בלעדיהם. אחת ופעם

למלחמה הרשות של הסקר לממצאי השוואה כוללות להלן המוצגות התוצאות
של הראשית המדענית ברהמבורגר, רחל ד"ר באחריות ב1994 שנערך בסמים
הרשות, ובשיתוף ההשוואה, לצורך .(1996) ועמיתיו רהב של ובעריכתם הרשות,
בקבוצות שלנו למדגם זהה מדגם לגזור במטרה הרשות סקר נתוני את שוב ניתחנו
מדגם על 'p אם מבוססים, להלן המוצגים הרשות סקר נתוני והאוכלוסייה. הגיל
מדגם  בלבד הממלכתי היהודי החינוך במערכת י'י"א כיתות תלמידי 1,719 של

הנוכחי. בסקר המיוצגת האוכלוסייה את הסמים בנושא המייצג
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תוצאות
עלידי נצרכו הסמים סוגי רוב מין. לפי השונים, בסמים השימוש את מציג 79 לוח
מהבנות, 2.7^0 לעומת מהבנים, .z%0 למשל, כך, בנות. עלידי מאשר יותר בנים
שינה כדורי צרכו מהבנות, 5.9^0 לעומת מהבנים, .s%0 מריחואנה; או חשיש צרכו
על קשים: סמים בצריכת גם קיימים לבנות בניס בין ניכרים הבדלים הרגעה. או
קראק ועל מהבנות, 0.7"/0 לעומת מהבנים 5.00/0 דיווחו הירואין או באופיום שימוש
בשימוש ניכר זה לכלל מסוים חריג מהבנות. ו0.90/0 מהבנים 4.4^0  קוקאין או
ו6.00/0 .s%9) ובנות בנים של דומים אחוזים עלידי שדווח הרזיה או מרץ בכדורי

בהתאמה).

הרשות סקר של הממצאים לבין הנוכחי הסקר ממצאי בין השוואה מובאת 80 בלוח
ישנם זו, מהשוואה לראות שניתן כפי .79 ללוח המתייחסים בסמים, למלחמה
השימוש של הגודל סדר אולם הספציפיים, הסמים סוגי ברוב הסקרים בין הבדלים
בסמים למלחמה הרשות סקר אחד. לכיוון פער של בנטייה להבחין ניתן ולא דומה,

לבנות. בנים בין הסמים צריכת בדפוסי לפערים בקשר גם דומים ממצאים מצא

את לקבץ נהוג יחסית, נמוכה היא השונים הסמים בסוגי השימוש ששכיחות היות
השימוש של כללית תמונה לקבל במטרה לקטגוריות, השונים סוגיהם על הסמים
ממידת מושפעים 81 בלוח המוצגים השיעורים .81 בלוח מוצגת כזו תמונה בסמים.
ביותר המשתמשים תלמידים כלומר, השונים. הסמים בין בשימוש שיש החפיפה
פעם רק נספרים אולם ,79 בלוח המוצגים הספציפיים לאחוזים תורמים אחד מסס
האחרונה בשנה צרכו ומהבנות מהבנים כ8.50/0 .81 בלוח המחושב במונה אחת
השתמשו ל50/0 קרוב רפואיות. למטרות שלא הרגעה, או שינה הרזיה, מרץ, כדורי
מהבנות) ו0.70/0 מהבנים 5.70/0) מהתלמידים אחוזים שלושה מריחואנה. או בחשיש
4.90/0) מהבנות ו2.20/0 מהבנים אחוזים שמונה קשים. בסמים שימוש על דיווחו
נשתמש אם אולם כדורים). כולל (לא כלשהו חוקי בלתי סם צרכו התלמידים) מכלל
גם הכולל  כלשהו חוקי בלתי סם צריכת דהיינו,  בספרות המקובל הגלובלי במדד
מהבנים 11.6"/0 כי מראים שהממצאים הרי  ושינה הרזיה הרגעה, מרץ, כדורי
החודשים ב12 כלשהו סם צרכו התלמידים) מכלל 10.50/0) מהבנות ו0/><9.6

האחרונים.

פער ישנו 81 בלוח המוצגות הסמים של המקובצות הקטגוריות ברוב גם כי לציין יש
המשתמשים אחוז זו בקטגוריה בכדורים. השימוש למעט לבנות, בנים בין משמעותי
בנות בקרב בכדורים השימוש מהבנות). 8.40/0 לעומת מהבנים 8.60/0) זהה כמעט
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כלשהו. סם צריכת של הגלובליים במדדים המינים בין הפער צמצום את גם מסביר
ואילו ,(2.20/0) לבנות (8.0"/0) בנים בין גדול פער מראה כדורים כולל שאינו המדד

.(9.60/0 לעומת 11.60/0) בלבד ל2.00/0 מצטמצם הפער כדורים הכולל במדד

אחת פעם לפחות שהשתמשו וי"א י' בכיתות התלמידים אחוז :79 לוח
מין: לפי שלהלן, הסמים מסוגי אחד בכל האחרונים החודשים ב12

*1994 משוקללים, אומדנים
בנות בנים סה"כ סוגהסם
2.7 7.0 4.7 חשיש/מריחואנה
(+1.4) (2.0±) (1.2±)

P<0.05
N =1,206

0.7 4.5 2.5 ל.ס.ד.
(0.8±) (+1.7) (0.9±)

P<0.001
N =1,197

6.0 5.9 5.9 הרזיה או מרץ כדורי
(2.0±) (1.9±) (1.4±)

N.S.
N=1,197

5.9 8.0 6.9 הרגעה או שינה כדורי
(1.9±) (2.2±) (+1.4)

N.S.
N=l,203

0.7 4.5 2.5 אדולן(מתדון)
(0.8±) (1.6±) (+0.9)

P<0.001
N=1,201

0.7 5.0 2.8 או הירואין, אופיום,
(+0.8) (1.7±) (+0.9) פרסי קיק

P<0.001
N=l,204

0.9 4.4 2.6 קוקאין או קראק
(0.9±) (1.7±) (0.9±)

P<0.001
N=1,203

.950/6 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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של הממצאים לבין הנוכחי הסקר ממצאי בין השוואה :80 לוח
סס סוג לפי בסמים, למלחמה הרשות סקר

הרשות סקר ממצאי הנוכחי הסקר ממצאי
בסמים למלחמה WHOHBSC הסס סוג

470 47 חשיש/מריחואנה
3.7 2.5 ל.ס.ד.
"i£i ''r ' 5.9 הרזיה או מרץ כדורי

 או שינה .■■££יכדורי " י ■ ,40\ ■ י הרגעה
■" UT ■ ■■*! אדולן(מתדון)

■_■ . '■ , .. '■ הירואין אופיום,
$$ , . 2.8 פרסי קוק או
2.3 2.6 קוקאין או קראק

אחת פעם לפחות שהשתמשו וי"א י' בכיתות התלמידים אחוז :81 לוח
שבקבוצות הסמים מסוגי יותר או באחד האחרונים החודשים ב12

*1994 משוקללים, אומדנים מין: לפי להלן, הסמים
בנות בנים סה">
874 876 875 הרזיה או מרץ כדורי כדורים:

(2.1±) (+2.1) (+1.5) הרגעה או שינה כדורי ו/או
P=N.S.
N=1,417

2.7 7.0 4.7 חשיש/מריחואנה:
(1.4±) (1.0±) (1.2±)

P<0.05
N=l,206

077 577 370 אדולן ו/או ל.ס.ד. קשים: סמים
(0± 7) (+1 7) (+0.9) הירואין אופיום, ו/או (מתדון)

p<0 001 או קראק ו/או פרסי קוק או
■ / ■ ■ ;: n=1*,417 mny_

2.2 8.0 4.9 כלשהם חוקיים בלתי סמים
(1± 2) . (2± 0) (1± 2) חשיש/מריחואנה כדורים): (ללא

p 0 ו00* (מתדון) אדולן ו/או ל.ס.ד. ו/או
^11417 קוק או הירואין אופיום, ו/או

<■ . ■ 417י1ץ1 קוקאין או קראק ו/או פרסי
9.6 11.6 10.5 או כלשהם חוקיים בלתי סמים

(2± 3) (2± 4) (+16) ו/או חשיש/מריחואנה כדורים:
p=fJ s ו/או (מתדון) אדולן ו/או ^ל.ס.ד. יי פרסי קוק או הירואין אופיום,
in =1,417 ו/או קוקאין או קראק ו/או

, כדורי ו/או הרזיה או מרץ כדורי
. הרגעה או שינה

.950/6 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

 ■ ■■ ■ ■" 1 . ■v  ■.■■ ■ ,
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למלחמה הרשות סקר של הממצאים לבין הנוכחי הסקר ממצאי בין השוואה להלן
שני ממצאי כי לראות, ניתן זו, בהשוואה גם לעיל. 81 ללוח המתייחסים בסמים,
בסקר ו10.40/0 הנוכחי בסקר 10.50/0) בסמים השימוש כלל לגבי דומים הסקרים
כגון ספציפיות, סמים בקבוצות הבדלים קיימים אולם, בסמים). למלחמה הרשות
עם בסמים. למלחמה הרשות של בסקר יותר גבוה השימוש שיעור שם קשים, בסמים

דומה. בכללותה התופעה של הגודל סדר זאת,

למלחמה הרשות סקר ממצאי לבין הנוכחי הסקר ממצאי בין השוואה :82 לוח
סמים קבוצות לפי בסמים,

הרשות סקר ממצאי הנוכחי הסקר ממצאי
בסמים למלחמה WHOHBSC סמים קבוצות

7.6 8.5 כלשהם כדורים
4.0 4.7 חשיש/מריחואנה
5.4 3.0 קשים סמים

כלשהם חוקיים בלתי סמים
6.9 4.9 כדורים) (ללא

כלשהם חוקיים בלתי סמים
104 105 כדורים או

ב12 אחת פעם לפחות שהשתמשו וי"א י' בכיתות התלמידים אחוז :83 לוח
לפי שלהלן, הסמים בקבוצות הסמים מסוגי יותר או באחד האחרונים החודשים

1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס
סמים
בלתי

חוקיים
בלתי סמים כלשהם
או חוקיים (ללא סמים חשיש/ כדורים
כדורים כדורים) קשים מריחואנה כלשהם

עלייה סטטוס
11.3 5.2 3.3 4.7 9.2 ותיקים
6.5 3.3 0.6 5.1 4.5 עולים

N.S. N.S. N.s. N.s. N.s. מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
14.7 7.5 3.4 6.5 109 מאוד טוב
6.7 3.1 2.4 2.5 5.4 טוב
12.4 5.3 3.2 5.6 10.3 לאכלכךטוב

P<0.001 P<0.05 N.S. p<0.05 p<0.01 מובהקות
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כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי בסמים המשתמשים אחוז את מציג לעיל 83 לוח
יותר משתמשים ותיקים תלמידים הסמים קבוצות ברוב כי נמצא סובייקטיבי.
העקבי הפער (בגלל מובהקים אינם שההבדלים אף עולים, תלמידים מאשר בסמים
סטטיסטית). מובהק אינו שהבדל למרות אלו לנתונים מתייחסים אנו הקבוצות בין
או מאוד טוב שמצבם מאלה פחות בסמים השתמשו טוב הכלכלי שמצבם תלמידים
חשיש/מריחואנה בכדורים, שימוש לגבי סטטיסטית מובהק (ההבדל טוב כלכך לא
התופעה כלומר, קשים), בסמים שימוש לגבי מובהק ואיננו כלשהו חוקי בלתי וסם

הכלכלית. הקשת של הקצוות בשני יותר שכיחה

ומסקנות סיכום
החינוך במערכת י'י"א כיתות מתלמידי כ0^10.5 כי מראה הנוכחי הסקר
בכדורים. או כלשהם חוקיים בלתי בסמים האחרונה בשנה השתמשו הממלכתית
למלחמה הרשות סקר בנתוני שעשינו בניתוח שהתקבל לשיעור זהה זה שיעור
כאשר שונות, בתקופות נערך הסקרים בשני הנתונים שאיסוף לזכור יש בסמים.
את להסביר עשוי זה הבדל הלימודים. שנת לסיום יותר סמוך נערך הנוכחי הסקר
למועדי הסמיכות בשל הנוכחי, בסקר שנמצא כדורים צריכת של יותר הגבוה השיעור

השנה. סוף בחינות

בסמים שימוש על שאלות כלל לא העולמי הבריאות ארגון של הרבלאומי הסקר
זהים נתונים לבין הישראלי הסקר נתוני בין השוואות זה בנושא לנו אין ול^
בתחום שונים מחקרים של פרסומים מגוון מבדיקת כמוע, אחרות. ממדינות
בין מהימנה השוואה לערוך ניתן לא כי עולה שונות, במדינות בסמים השימוש
ואי שונות אוכלוסיות שונות, גיל קבוצות בשל אלה לפרסומים שלנו המחקר תוצאות

...... . מתודולוגית. התאמה

ולו בסמים, כלשהו לשימוש מתייחסים שהנתונים לזכור יש בישראל המצב בהערכת
כיתות תלמידי מקרב כ110/0 שאם ברור, האחרונה. בשנה ובודדת אחת פעם רק
פחותה. היתה הדאגה כלשהו, סם חדפעמי באופן טועמים או מנסים רק היו י'י"א
מבין אינטנסיבי. יותר הרבה לשימוש שמגיעים מי יש המשתמשים בקרב ואולם
ו25.00/0 מהבנים 37.80/0 האחרונה, בשנה בחשיש השתמשו כי שדיווחו התלמידים
בשנה יותר או פעמים 25 זאת עשו כי דיווחו המינים) משני 33.00/0 (סה"כ מהבנות
בסמים למלחמה הרשות סקר של הממצאים עם אחד בקנה עולה זה ממצא החולפת.
של לשימוש הגיעו האחרונה בשנה בחשיש מהמשתמשים לשליש קרוב כי נמצא בו

.(1996 ועמיתיו (רהב בחודש יותר או פעמים עשר
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יותר רב לשימוש נטייה נמצאה עולים לתלמידים ותיקים תלמידים בין בהשוואות
פערים כי אם עולים, לתלמידים בהשוואה ותיקים, תלמידים בקרב הסמים סוגי בכל
ושימוש כלכלית רמה בין הקשר לגבי הנתונים סטטיסטית. מובהקים אינם אלו
תלמידים בקרב יותר גבוהה נמצאה בסמים לשימוש הנטייה יותר. מורכבים בסמים
בהשוואה טוב, לא כלכלי מרקע תלמידים בקרב p7 מאוד טוב כלכלי מרקע

הבינוניות. מהשכבות לתלמידים

עם ההתמודדות מדיניות בתחום יעדים בגיבוש הצורך את מדגישים אלה ממצאים
יש האם להתמודד, רוצים התנהגויות או סמים אלו עם לשקול יש השאר בין סמים.
להתמקד יש האם הסברה; עלידי או עימות עלידי התמודדות להעדיף
האפשר. ככל היעד אוכלוסיית את להרחיב או יחסית, גבוה שסיבתן בתתאוכלוסיות
איתן לדילמות דוגמאות מהוות הן אך תשובה, המחייבות היחידות אינן אלה שאלות
של מדעי וניתוח איסוף בזמן בו מחייבת מהן אחת כל כאשר להתמודד, חייבים
מבחינת ברם, שונים. וחברתיים ערכיים שיקולים בסיס על החלטות וקבלת מידע,
מזיקה היא קיימת, בסמים השימוש תופעת יותר: ממוקד העניין הציבור בריאות
בקרב המניעה ותכניות המדיניות לשיפור משמעותיים משאבים להפנות ויש

הנוער. אוכלוסיית

מקורות ישנם במחקר, הכלולים התחומים לשאר בניגוד בסמים, השימוש בתחום
את לבחון ביכולת הוא הנוכחי המחקר של ייחודו התופעה. היקף לגבי נוספים מידע
אחרות, סיכון התנהגויות דפוסי של הרחב בהקשר בסמים השימוש של התופעה
ניתוחים השווים. וקבוצת ביתהספר המשפחה, כמו חברתיים למערכים ובחשיפה

המחקר. בהמשך ייעשו זה סקר נתוני על אלו מעמיקים
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11
/ ייי"א כיתות תלמידי בקרב מין התנהגויות
1 הממלכתית החינוך במערכת

''יי י  ♦♦♦:♦♦♦♦♦♦♦♦♦:♦♦.<

..1 מבוא
עלייה חלה נוער, בני של והחברתית הפסיכולוגית הפיזיולוגית, ההתבגרות עם
הדחפים עם בהתמודדות קשיים השני. המין בבני בהתעניינות p) המינית בעוררות
של הגדרתה לעצם קשורים והם ההתבגרות, גיל של המאפיינים אחד הס המיניים
הגדרתו לבין הראשונים המין סימני של הופעתם שבין הזמן כפרק זאת חיים תקופת
בשל בעבר משהיה ארוך זה זמן פרק המודרנית בחברה כבוגר. האדם של החברתית
 מלאה לבגרות הכניסה דחיית המינית, הבגרות הקדמת ובהם גורמים, מספר
של התוצאות אחת .(McCauley and Saiter 1995) המינית הפעילות ראשית והקדמת

מתבגרים. של המינית בפעילותם הכרוכה הבעייתיות הגדלת היא זה תהליך

גורמים מספר בשל רבה חשיבות יש המאוחר ההתבגרות בגיל המינית להתנהגות
היכולת בין הפער ביותר בולט בה הגיל לקבוצת שייכים הנוער בני ושיקולים.
לעתים הקיים הטאבו למימושם. החברתית הלגיטימציה לבין המיניים והדחפים
קיומו לעצם החברה של התנכרותה את מגביר אלו בגילים מיניות גילויי על קרובות
זה. לנושא שקשור במה הבורות ואת אותו, שחושפים ממי הסלידה את זה, פער של
היחסים בתחום גס אחראית התנהגות מגלים הנוער מבני ניכר שחלק למרות
סיכוני של מאפיינים מהם חלק של המינית ההתנהגות לעתים נושאת המיניים,
Spingran and) שניהם  ולעתים בעייתית, התנהגות של מאפיינים לעתים בריאות,

.(Durant 1996

זוג, בני ריבוי כגון אחראית, לא מינית התנהגות כי הוכיחו קודמים מחקרים
התנהגויות של למכלול קשורה ,pn באמצעי ואישימוש מיני מגע של גבוהה שכיחות
ומעורבות סמים טבק, באלכוהול, שימוש כגון הבריאות, את המסכנות בעייתיות

.(Jessor 1991) באלימות
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מין התנהגויות דפוסי אל הזרקור את המפנים ביותר, המחרידים הממצאים אחד
במרכז הרשומים האיידס חולי כל מקרב כי הממצא הוא בנינוער, בקרב דווקא
הדגירה שתקופת היות .2920 הגילים בטווח הם כ200/0 מחלות, לבקרת האמריקני
בתקופת במחלה נדבקו אלו שחולים הרי שנים, 108 בין היא Hrvn וירוס של

.(CDC 1993d) מתבגרים היותם

הריון סיכוני סוגים: משני בעיקר הם ,p אם מינית, להתנהגות הקשורים הסיכונים
מין, מחלות להעברת הקשורים והסיכונים לכך, מוכנים או בשלים שאינם זוג לבני
של בחירה :mpi בחרו טרם שרובם נוער בבני שמדובר מאחר האיידס. מחלת כולל
או היו, מין ביחסי מהמעורבים לחלק שלפחות להניח סביר נישאו, וטרם קבע
הפצת של הבעיה את ההופך דבר אחד, מבןזוג יותר עם יחסים להיות, צפויים

אקוטית. לבעיה בהן וההידבקות מחלות

משמעותיות וכלכליות חברתיות לבעיות גורמים מין ומחלות רצויים לא הריונות
מסתכנים עת, בטרם הורים להיות הופכים אשר נוער בני .(Moms et al. 1993)

אלו נוער בני כי מראים מחקרים חייהם. אורך לכל וכלכליים חברתיים בחסכים
נמוכות הכנסות בעלי להיות ונוטים לעבוד, או לימודיהם את לסיים פחות נוטים
בשנות הורים להיות הופכים אשר לאלו בהשוואה יותר, גדולות משפחות ובעלי יותר
Furstenberg 1976, 1980; Card and Wise 1978; Hofferth et al.) לחייהם ומעלה ה20
והחברתיות הרפואיות ההשלכות של כללית סקירה .(1978; Mott and Marsiglio 1985

.(1993) ועמיתיו Morirs של במאמרם למצוא ניתן נעורים והריונות מין מחלות של

הנוער של וידע עמדות התנהגויות, על מקיף מחקר נעשה שנה מעשרים למעלה לפני
ראש במשרד לדמוגרפיה המרכז בהזמנת נערך זה מחקר המין. בתחום הישראלי
הדוח פרסום מאז שעבר הרב הזמן .(1974 ועמיתים (לנצט ב1974 ופורסם הממשלה

כיום. זה בתחום מדיניות לבחינת רלוונטיות ללא תוצאותיו את הופך

ועמיתים Tamir בדקו למשל, כך, מחקרים. מספר נעשו יותר מאוחרת בתקופה
ששיעור ומצאו חיפה, באזור 1816 בני תלמידים של שונות סיכון התנהגויות (1982)

ומ6.60/0 הבנים, בקרב ל440/0 מ200/0 ל18 16 גיל בין עלה מין ביחסי ההתנסות
Antonovsky עלידי נעשה ביותר החשובים הסקרים אחד הבנות. בקרב ל280/0

בבתיספר תלמידים 5,410 של מדגם החוקרים בדקו זה בסקר .(1980) ועמיתים
באותן מהבנות ו160/0 י"אי"ב בכיתות מהבנים ש0^41 מצאו הם עליסודיים.
(1979) ושרלין שטיינר אחת. פעם לפחות מלאים מין יחסי שקיימו דיווחו כיתות
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שאינן מנערות יותר גבוה בשיעור מין יחסי מקיימות במצוקה שנערות מצאו
באמצעי עושות שהן והשימוש יותר, נמוכה שלהן הידע רמת בזמן ובו במצוקה,

יותר. נדיר מניעה

ונשים גברים בין הבדלים שבדק יותר עדכני מחקר Carmel et al. ערכו 1988 בשנת
781 בקרב נערך המחקר האיידס. ממגיפת כתוצאה התנהגות שינויי בנושא בצה"ל
גבוהה הסתברות ישנה כי הראו הממצאים .1918 גילים בצה"ל וחיילות חיילים
מדדים בבניזוגם. ולא אישית בהם התלויות מין התנהגויות לשנות לצעירים יותר
בקונדומים, יותר תדיר שימוש כגון לאיידס, מהמודעות כתוצאה התנהגות שינויי של
בקרב יותר שכיחים נמצאו המיני, המגע שכיחות והורדת שותפים מספר צמצום
Health Beliefn על בהתבסס מין התנהגויות שינויי על השפעה גורמי בחינת נשים.
על השפיעו זה, במודל הכלולים ורציונליזציה, ידע אמונה, מדדי כי העלתה Model
זה מחקר כי יצוין באיידס. הקשורות התנהגויות לשנות גברים על מאשר יותר נשים
.(Carmel et al. 1992) הנוכחי הסקר מאוכלוסיית יותר מבוגרת לאוכלוסייה התייחס

נעורים, והריונות האיידס מחלת מין, מחלות בנושא המדעית הספרות כי לציין יש
וההיפגעות החשיפה שיעורי את להוריד היחידה הדרך כי העובדה את מדגישה
מיני. למגע השותפים מספר צמצום כגון התנהגויות, דפוסי שינוי היא אלו מתופעות
נעורים להריונות לחשיפה האחראים המין, בתחום ההתנהגות דפוסי בניתוח
בעדיפות בהם להתמקד שיש התנהגות מדדי מספר זוהו ,HTV כולל מין, ומחלות
התנהגויות .(Moms et al. 1993) נוער בריאות וקידום מניעה תכניות במסגרת גבוהה
שותפים מספר צמצום מלא; מיני במגע ראשונה התנסות גיל העלאת כוללות: אלו
מניעה, באמצעי שימוש כולל אחראית, התנהגות  מינית ולפעילים מיני; למגע
מין מחלות של למניעה יותר היעילים קונדום, כמו חוצצים אמצעים בעיקר

באיידס. והידבקות

התנהגויותמין של מדדים
במערכת י'י"א כיתות תלמידי בקרב רק הנוכחי בסקר נבדקו המין התנהגויות
לאומי מסקר נלקחו המין התנהגויות את הבודקות השאלות הממלכתית. החינוך
yrbs  Youth Risk Behavior) בארה"ב נוער בני בקרב סיכון התנהגויות הבודק

מלאה. בצורה עמן הלימות והן ,(Surveillance System, CDC 1993a

נכללו לא אלו שאלות מין. יחסי קיום בנושא שאלות תשע כלל הישראלי השאלון
נוער בני עם היא הקיימת היחידה הבינלאומית שההשוואה ומכאן הרבלאומי בסקר
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ההתנסות וגיל איפעם, מלאים מין יחסי קיום מדדו שאלות שתי בארה"ב.
מספר בנושא עסקו נוספות שאלות שתי מלאים. מין יחסי בקיום הראשונה
התלמידים את זיהה האחד מדדים: שני הורכבו ומהן המין ליחסי השותפים
התלמידים את זיהה והשני יותר, או אנשים שני עם מין יחסי קיימו שאיפעם

יותר. או אנשים שני עם מין יחסי קיימו האחרונים החודשים שבשלושת

מדדים: שלושה הורכבו בטוחות לא מין התנהגויות בנושא שעסקו שאלות משלוש
יחסי שקיימו לפני בסמים השתמשו או אלכוהול ששתו התלמידים את זיהה האחד
מין יחסי שקיימו האחרונה שבפעם בתלמידים התמקד השני האחרונה; בפעם מין
השתמשו שלא או בטוחים), ימים נסוג, (משגל בטוחים לא מניעה באמצעי השתמשו
יחסי שקיימו האחרונה שבפעם התלמידים את זיהה והשלישי, מניעה; באמצעי כלל
נעורים, בהריונות עסקה נוספת שאלה בקונדום. השתמשו לא שותפם או הם מין
או בהריון איפעם היו כי שדיווחו התלמידות את לזהות אפשר ממנה שנבנה והמדד

אחת. פעם לפחות להריון מישהי שהכניסו התלמידים את

תוצאות
מין יחסי קיום

אחת פעם לפחות מין יחסי קיום על שדיווחו התלמידים אחוז את מציג 57 תרשים
ו13.90/0 מהבנים כ0/><27.8 המינים. התפלגות לפי ,(1995) ובארה"ב (1994) בישראל
מהאחוזים בהרבה נמוכים אלה אחוזים מין. יחסי קיום על דיווחו בישראל מהבנות
זה בתרשים לב לשים ראוי מהבנות). ו53.10/0 מהבנים 53.50/0) בארה"ב המקבילים
מזה כפול בישראל הבנים בקרב המדווחים אחוז הבנות: לבין הבנים בין לפער
ברור אופן, בכל זה. בדיווח המינים בין הבדל אין שבארה"ב בעוד הבנות, שבקרב
ניכר מיעוט התלמידים בקרב קיים שבארה"ב, לזה דומה למצב הגענו טרם אם שגם
בתלמידי שמדובר גם לזכור ראוי מין. יחסי של לתחום הכניסה סף את כבר שעבר
י"ב כיתות תלמידי בקרב המקבילים שהאחוזים לוודאי קרוב בלבד; י'י"א כיתות

.(1980) ועמיתים Antonovsky אצל שנמצא כפי יותר, גבוהים

יותר, או בניזוג שני עם מין יחסי שקיימו והבנות הבנים אחוז את מציג 58 תרשים
מינית פעילות על הן אלה נתונים מצביעים ,57 לתרשים בהשוואה זמן. מדדי שני לפי
הלב תשומת את ממקדים ובכך יותר, נרחבת חשיפה על והן יותר רבה
יחסי כבר קיימו מהתלמידים כ90/0 יחסית. גבוה בסיכון הנמצאת בתתאוכלוסייה
בשלושת אחד J7rp# יותר עם יחסים קיימו ו3.70/0 אחד, jnp# יותר עם מין
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מדינה לפי איפעם, מין יחסי שקיימו י'י"א בכיתות התלמידים אחוז :57 תרשים
1995 ארה"ב ,1994 ישראל ומין:
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בנים בנות

או אנשים שני עם מין יחסי שקיימו וי"א י' בכיתות התלמידים אחוז :58 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים מין: לפי יותר,
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על דיווחו מהבנים 15.40/0 לבנות הבנים בין ניכר הבדל קיים האחרונים. החודשים
מין יחסי על מהבנות. 3.20/0בלבד לעומת יותר, או בניזוג שני עם (איפעם) יחסים

מהבנות. 1.30/0 לעומת מהבנים .J%4 דיווחו האחרונים החדשים בשלושת

שני עם מין יחסי שקיימו בישראל התלמידים אחוז את מציגים ו60 59 תרשימים
ב1995 שהתקבלו מקבילים לנתונים בהשוואה זמן, מדדי שני לפי יותר או בניזוג
כיתות תלמידי בישראל מהבנים כ15.40/0 בלבד. לבנים מתייחס 59 תרשים בארה"ב.
בארה"ב. 35.70/0 לעומת יותר, או בניזוג שני עם מין יחסי בעבר קיימו י'י"א
החדשים בשלושת יותר או בניזוג שני עם מין יחסי קיימו בישראל מהבנים כ6.40/0

בעבר, ההתנסויות לכלל בהתייחסות הן כלומר, בארה"ב. 13.10/0 לעומת האחרונים,
בניזוג מספר עם מין יחסי על הדיווח האחרונים, החדשים לשלושת בהתייחסות והן

לישראל. בהשוואה משניים יותר פי בארה"ב נפוץ

בין היחסי הפער בולט כאן הבנות. לגבי המקבילים הנתונים את מציג 60 תרשים
על י'י"א בכיתות 3.2מהבנות "/0 דיווחו שבישראל בעוד יותר: עוד לארה"ב ישראל
כאשר .(10 (פי מהבנות 330/0 כך על דיווחו בארה"ב יותר, או בניזוג שני עם מין יחסי
היחסי הפער מצטמצם האחרונים, החודשים שלושת היא ההתייחסות תקופת

בארה"ב. 8.10/0 לעומת בישראל מהבנות 1.30/0 במקצת:

כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי מין ביחסי המתנסים אחוזי את מציג 84 לוח
בין מובהק הבדל נמצא לא המינית הפעילות של המדדים שלושת בכל סובייקטיבי.
מהאחוז נמוך מין ביחסי שהתנסו העולים שאחוז לציין יש זאת, עם לעולים. ותיקים
כי נמצא הסובייקטיבי, הכלכלי המצב פי על בהשוואה הוותיקים. בקרב המקביל
מין יחסי שקיימו בעבר, מין יחסי שקיימו התלמידים (אחוזי המדדים שלושת בכל
בשלושת יותר או בניזוג שני עם מין יחסי ושקיימו איפעם, יותר או בניזוג שני עם
מצב על שדיווחו התלמידים בקרב יותר גבוהים האחוזים היו האחרונים) החודשים
נפוצה המינית ההתנסות לפיהן שונות תפיסות מפריך זה ממצא מאוד. טוב כלכלי
אחד שרק לציין יש זאת, עם טוב. כלכך לא הכלכלי שמצבו מי בקרב יותר
נמצא  יותר או בניזוג שני עם מין יחסי שקיימו התלמידים אחוז  מההבדלים

סטטיסטית. מבחינה מובהק
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יותר, או אנשים שני עם מין יחסי שקיימו וי"א י' בכיתות הבנים אחוז :59 תרשים
1995 ארה"ב ,1994 ישראל מדינה: לפי
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יותר, או אנשים שני עם מין יחסי שקיימו וי"א י' בכיתות הבנות אחוז :60 תרשים
1995 ארה"ב ,1994 ישראל מדינה: לפי
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יחסי ושקיימו מין, יחסי איפעם שקיימו וי"א י' בכיתות התלמידים אחוז :84 לוח
אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי יותר, או אנשים שני עם מין

1994 משוקללים,
קיימו

מין יחסי
שני עם קיימו

או אנשים מין יחסי
יותר איפעם

בשלושת שני עם קיימו
החודשים או אנשים מין יחסי
האחרונים יותר איפעם

~ עלייה סטטוס
3.6 8.8 20.6 ותיקים
3.0 11.9 15.7 עולים

N.S. N.S. N.S. מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
4.4 13.1 25.8 מאוד טוב
2.0 6.0 17.8 טוב
4.6 9.9 20.6 לאכלכךטוב
ms. p<0.05 RS. מובהקות

לאבטוח מין
הנוער בני אחוז הנו הציבור בריאות של המבט מנקודת החשובים האלמנטים אחד
מציג 61 תרשים הולמים. הגנה באמצעי משתמשים שאינם מין יחסי המקיימים
קיימו כי שדיווחו לתלמידים רק מתייחס התרשים זו. שאלה על התשובה מן חלק
האחרונה שבפעם התלמידים, אחוז מוצג התרשים של שמאל בצד בעבר. מין יחסי
מדובר כאן גם סמים. צריכת או אלכוהול שתיית לאחר זאת עשו מין יחסי שקיימו
בזמן שליטה וחסרת זהירה בלתי להתנהגות ההסתברות את המגדיל נסיבות בצירוף
שתיית לאחר מין יחסי קיימו (11.00/0) הבנים בקרב יותר גבוה אחוז היחסים. קיום
אלה שנתונים לכך לב לשים יש .(3.60/0) לבנות בהשוואה בסמים, שימוש או אלכוהול
קיום לבין בסמים, שימוש או אלכוהול, שתיית שבין הקשר על דבר אומרים אינם
שביחד התנהגויות שתי של דפוס של שכיחותו על רק אלא הנוער, בני בקרב מין יחסי

מסוע. לשילוב גורמות
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האחתנה בפעם שקיימו המין שיחסי וי"א י' בכיתות התלמידים אחוז .. 61 תרשים
משוקללים, אומדנים מין: לפי מין, יחסי שקיימו התלמידים מתוך בטוחים, לא היו

1994
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("לגמור נסוג משגל ו/או מניעה, באמצעי אישימוש = כוללים בטוחים לא מניעה אמצעי *

יודע. איננו ו/או אחר ו/או בטוחים ימים ו/או בחוץ")

ו0/<12.8 מהבנים 16AV0 כי נמצא עצמן, הסיכון בהתנהגויות מתמקדים כאשר
באמצעי שהשתמשו מבלי האחרונה בפעם זאת עשו מין, יחסי שקיימו מהבנות
שהוא בקונדום, בשימוש מתמקדים כאשר באמצע). 61 (תרשים בטוחים מניעה
מגע באמצעות המועברות מחלות למניעת והן הריון למניעת הן יעיל מניעה אמצעי
בפעם כי דיווחו מין יחסי שקיימו מהבנות ו0^43.1 מהבנים 20.4^0 כי נמצא מיני,
השימוש ימין). צד 61 (תרשים בקונדום שימוש עשו לא מין יחסי שקיימו האחרונה
לבנות. בהשוואה בנים בקרב יותר נפוץ נמצא מין יחסי קיום לפני ובסמים באלכוהול
בנים בקרב נפוץ נמצא מין יחסי קיום בעת בטוחים מניעה באמצעי איהשימוש
מאשר בנות בקרב יותר הרבה שכיח בקונדום אישימוש ואילו דומה, במידה ובנות

בנים. בקרב
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תוך בלבד, בנים לגבי 61 בתרשים שהוצגו הנתונים אותם את מציג 62 תרשים
או אלכוהוליים משקאות ששתו הבנים אחוז מארה"ב. מקבילים נתונים עם השוואה
בישראל: מאשר בארה"ב בהרבה גבוה מין יחסי לקיום בסמיכות בסמים השתמשו
מניעה באמצעי השתמשו שלא הצעירים אחוז בהתאמה. ,11.00/0 לעומת 30.30/0

שלא הבנים אחוז גם .(16.40/0) בישראל לעומת (34.90/0) בארה"ב יותר גבוה בטוחים
כלומר, בישראל. 20.40/0 לעומת בארה"ב 38.40/0 יותר: הרבה גבוה בקונדום השתמשו
עושים מין יחסי המקיימים בארה"ב (בנים) שתלמידים ומראים עקביים הממצאים
וזאת,  בישראל גילם בני זאת עושים מאשר יותר הרבה סיכון נטילת תוך זאת
בארה"ב בהרבה גבוהה ברמה היא לאיידס הגורם Hivn לוירוס שהחשיפה למרות

לישראל. בהשוואה

היו האחרונה בפעם שקיימו המין שיחסי וי"א י' בכיתות הבנים אחוז :62 תרשים
1995 ארה"ב ,1994 ישראל מדינה: לפי מין, יחסי שקיימו הבנים מתוך בטוחים, לא

100 ך
90 
80 
70 

60  10 ישראל 1

40 _ 30.3 34.9 384 |אירי"בם|
30  1 1 164 1 1 20.4 1

השתמשו אמצעי ללא * קונדום ללא
או באלכוהול בטוחים מניעה

בסמים

("לגמור נסוג משגל ו/או מניעה, באמצעי אישימוש כוללים: בטוחים לא מניעה אמצעי *

יודע. איננו ו/או אחר ו/או בטוחים ימים ו/או בחוץ")

אחוז הבנות: בקרב גם למדי דומה תמונה מתקבלת ,63 בתרשים לראות שניתן כפי
לפני בסמים השתמשו או אלכוהול שתו בארה"ב התלמידות בקרב יותר גבוה
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יותר גבוה אחוז .(3.6^0) בישראל לעומת (21.10/0) האחרונה בפעם מין יחסי שקיימו
בישראל לעומת (37.20/0) בטוחים מניעה באמצעי השתמשו לא בארה"ב בנות של
לעומת (46.50/0) בקונדום השתמשו לא בארה"ב בנות של יותר גבוה ואחוז .d%2.8)
מאשר הבנות בקרב יותר בולטים לארה"ב ישראל בין ההבדלים .(43.19''0) בישראל
באמצעי ובשימוש בסמים, שימוש או אלכוהול לשתיית הקשור בכל הבנים בקרב
כללי, באופן בקונדום. בשימוש כשמדובר יותר מצומצמים הם אך בטוחים, מניעה
כך על מצביעים בפרט, ובקונדום, בכלל, בטוחים, מניעה באמצעי בשימוש ההבדלים
הזהירות אמצעי על מקפידים בישראל מין יחסי לקיום שמגיעים שהתלמידים

בארה"ב. גילם מבני יותר הנחוצים

היו האחרונה בפעם שקיימו המין שיחסי וי"א י' בכיתות הבנות אחוז :63 תרשים
1995 ארה"ב ,1994 ישראל מדינה; לפי מין, יחסי שקיימו הבנות מתוך בטוחים, לא

100 ך
90 

80  : י: "י... 'י'? י י ■ ■■■:■ . . ■<: , ■■ ■
70  . . .. . י ■:■ >■ . י : י■ ■

50 :  ; ... 431 ^ שיאל"| 1
40  ■ א■ 11■^^ /_/ ב. ארה י

השתמשו אמצעי ללא ♦ קונדום ללא
או באלכוהול בסוחים מניעה ......

ב0מים

("לגמור נסת משגל ו/או מניעה, באמצעי אישימוש כוללים: בטוחים לא מניעה אמצעי *

יודע. איננו ו/או אחר ו/או בטוחים ימים ו/או בחוץ")

על דיווחו מין יחסי שקיימו והתלמידות התלמידים מרבית כי שאף לציין חשוב
לחשש מקום יש למעשה, כך. נהגו שלא משמעותי אחוז קיים מניעה, באמצעי שימוש
בשנה מין יחסי שקיימו הפעמים לכל התייחסנו אילו יותר עוד גבוה היה זה שאחוז

בלבד). האחרונה לפעם התייחסו השאלות (כזכור, האחרונה
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(בסמיכות הסתכנות תוך מין יחסי שקיימו התלמידים אחוז את מציג 85 לוח
בטוחים מניעה באמצעי שהשתמשו מבלי בסמים, לשימוש או אלכוהול לשתיית
כאן, גם סובייקטיבי. כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי בקונדום), שהשתמשו ומבלי
שלושת בכל מין. יחסי שקיימו תלמידים אותם לגבי רק מחושבים האחוזים
המצב גם לעולים. ותיקים בין מובהק הבדל נמצא לא סיכון התנהגות של הדפוסים

אלה. סיכון להתנהגויות מובהק באופן קשור נמצא לא הסובייקטיבי הכלכלי

באמצעי השתמשו שלא בסמים, או באלכוהול שהשתמשו התלמידים אחוז :85 לוח
האחרונה בפעם בקונדום השתמשו לא שותפם או ושהם יחסית, בטוחים מניעה
סטטוס לפי מין, יחסי שקיימו וי"א י' בכיתות התלמידים מבין מין, יחסי שקיימו

1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה
או הס השתמשו
שותפם באמצעי

לא לא מניעה שתו
השתמשו בטוחים אלכוהול
בקונדום יחסית* השתמשו או

בפעם בפעם לפני בסמים
האחרונה האחרונה יחסי שקיימו
קיימו שבה קיימו שבה בפעם מין
מין יחסי מין יחסי האחרונה

עלייה סטטוס
28.2 15.3 8.5 ותיקים
25.2 12.2 6.1 עולים
n.s. n.s. n.s. מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
22.1 13.8 10.0 מאוד טוב
22.8 10.5 7.3 טוב
33.0 18.1 8.2 טוב לאכלכך
n.S. n.s. N.S. מובהקות

נסוג משגל ו/או מניעה, באמצעי שימוש אי כוללים: יחסית בטוחים לא מניעה אמצעי *

יודע. אינני ו/או אחר, ו/או בטוחים ימים ו/או בחוץ''), ("לגמור

נעורים הריונות
ואת להריון, מישהי שהכניסו י'י"א בכיתות התלמידים אחוז את מציג 64 תרשים
מראות התוצאות ובארה"ב. בישראל להריון, שנכנסו אלה בכיתות התלמידות אחוז
בקרב בארה"ב. ל10.10/0 בהשוואה כך, על מדווחים בישראל מהבנים 10.60/0 כי
לכך לב לשים יש בארה"ב. 15.7^0 לעומת בישראל 2.6^0 כך על דיווחו הבנות
של הדיווח בארץ ואילו בניס, של מהדיווח יותר גבוה בארה"ב בנות של שהדיווח
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שישנה pn" זה, בממצא החריג הפער לאור הבנות. של מזה ארבעה פי גבוה בנים
הבנים. של יתר דיווח או בישראל, הבנות בקרב זה בנושא תתדיווח של בעיה

להריון מישהי שהכניסו התלמידים ואחוז בהריון שהיו התלמידות אחוז :64 תרשים
מדינה לפי מין, יחסי שקיימו וי"א י' בכיתות התלמידים מתוך יותר, או אחת פעם

1995 ארה"ב ,1994 ישראל ■. ומין

50 ך

45 
40 

35

30  1 25ו H ישראל

20  15.7 1ארה"בם1
15  10.6 10.1 1 1

5  ** ^

בנים בנות

הבנות בקרב הגבוה לשיעור בהשוואה בישראל הבנות בקרב הנמוך השיעור זאת, עם
בשיעורי האמריקניות לצעירות ישראליות צעירות בין בפער חיזוק מוצא בארה"ב
הלידות מכלל 4.20/0 כי מראים 19921990 השנים בין ילודה על נתונים לידה.
(המועצה בארה"ב 12.60/0 לעומת 1915 הגילים בין אמהות של היו בישראל
העולמי הבריאות ארגון עלידי שנאספו מנתונים .(1995 הילד לשלום הלאומית
1915 בנות נערות בקרב הלידות מספר כי נמצא ,(WHO 1996) המתועשות במדינות
לידות אלף לכל 64 לעומת בישראל, לידות אלף לכל 20 היה 19951990 השנים בין
ביותר הנמוך נעורים לידות משיעור המדינות את המדרג בלוח כי לציין יש בארה"ב.
מדינות, 44 מתוך ה17 במקום ממוקמת ישראל ביותר, הגבוה נעורים לידות לשיעור
נעורים. לידות של ביותר הגבוה השיעור עם האחרון במקום מדורגת שארה"ב בעוד

שהכניסו התלמידים אחוז ואת להריון שנכנסו התלמידות אחוז את מציג 86 לוח
הבדל נמצא לא הסובייקטיבי. הכלכלי והמצב העלייה סטטוס לפי להריון, מישהי
כי לראות שניתן למרות נעורים, להריון הקשור בכל לעולים ותיקים בין מובהק
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הכלכלי המצב גם העולים. בקרב מאשר הוותיקים בקרב יותר נפוצה התופעה
ריבוי מסתמן כי אם הקטגוריות, בין מובהקים הבדלים מראה אינו הסובייקטיבי
מאוד, טוב כלכלי מצב על שמדווחים אלה בקרב להריון) הכנסה (או הריונות של

לשאר. בהשוואה

באותן התלמידים ואחוז בהריון שהיו וי"א י' בכיתות התלמידות אחוז ל 86 לוח
כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי יותר, או אחת פעם להריון מישהי שהכניסו כיתות

1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי:
ותלמידים בהריון שהיו תלמידות

להריון מישהי שהכניסו

עלייה סטטוס
8.5 ותיקים
0 עולים

N.S. מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
10.0 מאוד טוב
5.1 טוב
7.7 טוב לאכלכך

_M.S מובהקות

מין יחסי בקיום התנסותראשונה גיל
מלאים. מין ביחסי לראשונה התלמידים התנסו בו הגיל את מציג 65 תרשים
קווים ל^ בנפרד), ולבנות (לבנים מצטברים אחוזים של קווים שני מציג התרשים
בנים של יותר ומהירה יותר מוקדמת התנסות על מצביע הגרף בעלייה. נמצאים אלו
המתנסים באחוז שהעלייה מאחר זאת, עם זה. בתחום בפעילות לבנות בהשוואה
ביניהם (המנה) היחסי הפער הרי לבנות, והן לבנים הן רציפה הינה מין ביחסי
מין. ביחסי מהבנות ו0'4.49 מהבנים 10.8^0 התנסו 13 גיל עד למשל, כך, מצטמצם.
מאחוז 2.5 פי בערך גבוה להיות הבנים לאחוז גורם האחוז נקודות 6.4 של הפער
ההפרש ל12.60/0, הבנות ואחוז ל25.90/0 הגיע הבנים אחוז כאשר ,17 בגיל הבנות.
שניים פי הבנות מאחוז גבוה הבנים אחוז אך האחוז, נקודות לכ13 גדל ביניהם
גיל לפני זה בתחום פעולות לנקיטת להיות שעשויה החשיבות על מצביע הגרף בלבד.
בין במין לראשונה המתנסים באחוז משמעותית עלייה ישנה המינים שני בקרב .15

ל22.60/0. מ13.90/0 הבנים ואצל ל8.30/0 מ0/><4.7 הבנות אצל :15 לגיל 14 גיל
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מלאים, מין יחסי שקיימו וי"א י' בכיתות תלמידים של מצטבר אחוז :65 תרשים
1994 ראשונה: התנסות וגיל מין לפי

50 ן 1 /בנים
40 _ | בנות 1

30 22.6 24.5 ___259
20 13 9 '''

10.8 ____■''' o. 11.2 126
1044_^44.7__^i^'
0 r^ 1 1 ! 1 i

12 גיל 13 גיל 14 גיל 15 גיל 16 גיל 17 גיל

ראשונה התנסות גיל

ומסקנות סיכום
הכיתות מתלמידי מבוטל לא שחלק כך על מצביעים זה בפרק שהוצגו הממצאים
ואפשר מינית, לפעילות הכניסה סף את עברו הממלכתית החינוך במערכת הגבוהות
אמנם, משמעותי. בקנהמידה מינית פעילות קיימת שנבדק הנוער שבקרב לומר
מדובר ברם, בארה"ב, שנמצאו לממדים מגיעים אינם זאת פעילות של ממדיה
ו0/><13.9 הבנים בקרב 27.80/0) י'י"א כיתות מתלמידי כ200/0 למדי: נרחבת בתפוצה
שעשו ציינו למחציתם וקרוב מלאים, מין יחסי קיימו שכבר דיווחו הבנות) בקרב
מהבנות ו53.10/0 מהבנים ל53.50/0 בהשוואה זאת אחד. jjrpa יותר עם זאת
עם זאת שעשו ציינו מהם לשנישלישיס כשקרוב מין, יחסי איפעם שקיימו בארה"ב

אחד. מבןזוג יותר

בישראל שהאחוז הוא לכשעצמם אלו בממצאים להפתיע שעשויים הדברים אחד
Tamir ועלידי ב1980 ועמיתים Antonovsky עלידי דווח שכבר ממה יותר נמוך
הבדלים מספר שקיימים היות אלו לפערים להתייחס קשה ב1982. ועמיתים
הנוכחי; הסקר ועד מ1980 שעבר הרב השנים פער כגון המחקרים, שני בין מהותיים
בשיטת מתודולוגיים והבדלים י"ב, כיתות תלמידי כלל לא הנוכחי שהסקר העובדה
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עלייה חלה שלא הרושם את מותירה ההשוואה זאת, עם יחד הנתונים. איסוף
הסקרים. בין שעברו בשנים זה בנתון משמעותית

בפעם זאת עשו מין יחסי קיימו שכבר התלמידים מן ניכר שחלק לציין חשוב
באמצעי להשתמש מבלי דהיינו הנדרשים, הזהירות באמצעי לנקוט מבלי האחרונה
מראים, הנתונים מחלות. העברת למניעת בקונדום שימוש כגון בטוחים, מניעה
האחרונה בפעם זאת עשו מין יחסי שקיימו בישראל מהבנים 200/0 מעל כי לדוגמה,
בארה"ב. התלמידים בקרב מכך כפול לאחוז בהשוואה זאת בקונדום, שימוש ללא
מין יחסי כי לזכור יש בכך הכרוכות המוסריות או הדתיות לשאלות להתייחס מבלי
ובראשם משמעותיים, סיכונים במספר כרוכים הולמים הגנה באמצעי שימוש ללא
מחלות אחרות. מין במחלות או באיידס להידבק והסתכנות רצויים בלתי הריונות
הינה שבהן) השכיחה לא כי (אם שבהן שהחמורה מיני, מגע באמצעות שמופצות

באיכותם. והן החיים בתוחלת הן קשות לפגוע עלולות האיידס, מחלת

בהם, המתנסות של יבעתידן ברווחתו קשות לפגוע עלולים ההתבגרות בגיל הריונות
בישראל מהבנות 2.6^0 כי עולה הסקר מתוצאות המעורבים. הנערים של באלה וגם
זאת להריון, מישהי שהכניסו דיווחו מהבנים ו0^<10.6 בהריון היו כי דיווחו
חווים אשר נוער בני בארה"ב. מהבנים ו0^10.1 מהבנות לכ15.70/0 בהשוואה
שנגרמת הרפואית התוצאה עם התמודדות בפני ניצבים מין ומחלות נעורים הריונות
כמה אחת ועל בוגרים, לאנשים גם קלה שאינה התמודדות עצמה בפני שהיא להם,
המצב של החברתיות התוצאות עם להתמודד צריכים הם כמו^, נוער. לבני וכמה
תהליך את החברתית, התבגרותם תהליך את השלימו טרם הם כאשר נקלעו אליו
משפחה ובחיי בחברה בוגרים של לתפקוד והבריאה הבטוחה כניסתם ואת חינוכם

.(1995 (קני

ובין עולים לתלמידים ותיקים תלמידים בין שנמצאו פערים כי לציין מעניין
מבחינה מובהקים ברובם היו לא שונות כלכליות משכבות ממשפחות תלמידים
ושל מאוד טוב כלכלי ממעמד תלמידים של נטייה ניכרת אולם סטטיסטית,
בטוחה, לא מינית ובפעילות מינית בפעילות יותר מעורבים להיות ותיקים תלמידים

האחרים. לתלמידים בהשוואה

להתקבץ נוטות אלא לבדן, מופיעות אינן השונות הסיכון שהתנהגויות לזכור יש
מינית פעילות כי הראו קודמים מחקרים .(Jessor 1991) הסתכנות" של ל"סינדרום
התנהגות דפוסי עם גבוה במיתאם נמצאו בטוחות לא מין והתנהגויות מוקדמת
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Kanny and Hard 1997;) בסמים ושימוש אלכוהול שתיית עישון, כגון אחרים, סיכון
.(Jessoretal.1991

מין יחסי לקיום הקשורים התנהגויות דפוסי על להשפיע ניתן כי לציין חשוב
49 מסכם (1995) Kirby למשל, כך, הולמות. הדרכה תכניות באמצעות ולשנותם
בהתנהגות סיכונים נטילת לצמצום חינוך תכניות של השפעתן את שבדקו מחקרים
מין, יחסי התחלת גיל השהיית על דיווחו מהמחקרים חלק שלפחות ומצא מינית,
לכך בדומה מניעה. באמצעי השימוש שכיחות הגדלת או בניהזוג, מספר הקטנת
שהתמקדו וביתספריות קהילתיות תכניות 77 בסיכום (1995) Moore et al. מצאו
יחסי התחלת בגיל מסוים עיכוב הבלתימוגנים, המין יחסי ובצמצום הריון במניעת
11 שסקרו (1994) Kirby <ef DiClemente גם מניעה. באמצעי בשימוש ועלייתמה מין
בגיל לעיכוב קשורות היו כולן) לא כי (אם חלקן כי מצאו איידס למניעת תכניות

בקונדום. השימוש בשכיחות ועלייה בניהזוג מספר צמצום מין, יחסי התחלת

בהתנהגויות לאחריות לחינוך תכניות מהכנסת המסתייגים קולות נשמעים פעם מדי
במגעים מעורבות של לגיטימציה תחושת לנוער יתנו אלו תכניות שמא מהחשש מין
Kirby £ עלידי שנסקרו מהמחקרים אחד באף כי לציין חשוב לכך בהקשר מיניים.
או בניהזוג, במספר או המין, יחסי בשכיחות גידול נמצא לא (1994) DiClemente

מניעה. תכניות לאותן מהחשיפה כתוצאה הראשונה ההתנסות גיל בהקדמת

כדפוס נוער בני בקרב המין התנהגויות בבחינת התמקד זה פרק כי לציין יש לבסוף,
מערכת התפתחות הציבור. בריאות תחום של ההשקפה מנקודת מסוכנת התנהגות
תחום הינה המיניות, ההתנסויות ובכללה השני, המין בני עם הביןאישיים היחסים
האדם של והחברתית הפיזיולוגית הפסיכולוגית, ובהתפתחות בגדילה וחשוב מרכזי
זה. בפרק ולנסקר לנבחן ומעבר מעל רבות והשלכות חשיבות יש זה לתחום המתבגר.
הסברה של הולמת מדיניות בהכוונת החשיבות את שבעתיים להדגיש כדי יש בכך

הארצית. ברמה זה בנושא יעילים וחינוך
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12
עצמי ודימוי כללית הרגשה

♦♦♦♦♦♦.<♦♦♦♦♦♦

מבוא
הכוללת בתמונה ביותר מרכזיים אלמנטים הם וחברתית רגשית נפשית, בריאות
הפיזית, לבריאותם ומעבר מעל הנוער, בני של ורווחתם בריאותם את המרכיבה
כל על משפיעה נוער בני של הנפשית בריאותם שלהם. הבריאות התנהגויות ודפוסי
ודפוסי בביתהספר, הישגיהם החברתי, תפקודם כולל מהם, ומושפעת חייהם תחומי
ההתבגרות תקופת הפיזית. בריאותם או בטיחותם על להשפיע העשויות ההתנהגויות
התפתחויות חווים הנוער בני בה אמוציונאלית מבחינה רגישה תקופה הינה
במשפחה בביתהספר, מהם הציפיות במערכת משמעותיים ושינויים פיזיולוגיות
יציב בסיס לגביהם מהווה וחזקה חיובית עצמית תפיסה החברתית. ובמערכת
את ולחוות מיותרים הסתכנות פיתויי מפני מחוסנים זו תקופה לעבור להם המאפשר
דימוי או שלילית עצמית תפיסה זאת, לעומת ומפתחת. חיובית כחוויה התבגרותם
שחייהם האתגרים עם להתמודד שלהם ביכולת לפגוע עלולים נמוך עצמי
בתפיסותיהם עוסק זה פרק התחומים. בכל בפניהם מעמידים היוםיומיים
אונים, חוסר תחושות הכללית, הרגשתם בנושא ביתספר תלמידי של העצמיות

גוף. ודימוי עצמי דימוי עצמי, ביטחון

עצמי ודימוי כללית הרגשה של מדדים
ושלוש עצמי ודימוי כללית הרגשה בנושא שאלות שלוש כלל הישראלי השאלון
הלימות והן הבינלאומי מהשאלון נלקחו הללו השאלות כל גוף. דימוי בנושא שאלות

למחקר. השותפות המדינות בשאר שנשאלו השאלות עם מלאה בצורה

ובדימוי כללית בהרגשה העוסקים מדדים שלושה של תוצאות מוצגות זה בפרק
בתחושת עוסק השני אושר), (תחושת כללית בהרגשה עוסק הראשון המדד עצמי:
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על מבוסס הראשון המדד עצמי. ביטחון חוסר בתחושת עוסק והשלישי אונים, חוסר
קטגוריות ארבע זו לשאלה אלה?". בימים שלך ההרגשה איך כללי "באופן השאלה
את כולל זה בפרק המוצג המדד מאושר". לא "בכלל עד מאוד" מ"מאושר תשובה
האם השאלה על מבוסס השני המדד מאוד". "מאושרים הם כי שדיווחו התלמידים
הנבדקים את כוללת הראשונה שתי'קטגוריות: וכולל אונים, חסר מרגיש הנבדק
"לפעמים"; או קרובות" "לעתים "תמיד", אונים חסרי מרגישים הם כי שדיווחו
או רחוקות'' "לעתים אונים חסרי מרגישים הם כי שדיווחו נבדקים כוללת והשנייה
בעצמו, בטוח מרגיש הנבדק האם השאלה על מבוסס השלישי המדד פעם". "אף
מרגישים הם כי שדיווחו הנבדקים את כוללת הראשונה קטגוריות: שתי וכולל
כוללת והשנייה פעם"; "אף או רחוקות" "לעתים "לפעמים", בעצמם בטוחים

"תמיד". או קרובות" "לעתים בעצמם בטוחים מרגישים הם כי שדיווחו נבדקים

עוסק הראשון המדד גוף. בדימוי העוסקות השאלות משלוש הורכבו מדדים חמישה
כי שדיווחו נבדקים גופו. על חושב הנבדק מה השאלה על ומבוסס רזה גוף בדימוי
שמן גוף בדימוי עוסק השני המדד זה. במדד נכללו מדי רזה שגופם חושבים הם
נכללו מדי שמן שגופם חושבים הם כי שדיווחו נבדקים שאלה. אותה על ומבוסס
האם השאלה על ומבוסס בדיאטה הקשור גוף בדימוי עוסק השלישי המדד זה. במדד
עושים אינם הם כי שדיווחו נבדקים במשקלו. להפחית כדי דיאטה עושה הנבדק
בדימוי עוסק הרביעי המדד זה. במדד נכללו במשקלם להפחית צריכים אבל דיאטה
שדיווחו נבדקים שלו. המראה על חושב הנבדק מה השאלה על ומבוסס כללי חיצוני
זה. במדד נכללו טוב נראים לא בכלל או טוב כלכך לא נראים שהם חושבים הם כי
המדדים ארבעת על ומבוסס שלילית גופנית עצמית בתפיסה עוסק החמישי המדד
לעיל גוף דימוי של המדדים מארבעת יותר או באחד שנכללו נבדקים הקודמים.

זה. במדד נכללו

תוצאות
עצמי ודימוי כללית הרגשה

וכיתה. מין לפי מאוד, מאושרים המרגישים התלמידים אחוז את מציג 66 תרשים
זו תחושה מאוד. מאושרים מרגישים הם כי דיווחו במדגם התלמידים מכלל כ300/0

מהתלמידים כ400/0 הגיל. עם משמעותי באופן יורדת אך והבנות הבנים בקרב דומה
בכיתות ואילו מאוד 31מאושרים 0/0 רק ח'ט' בכיתות מאוד, מאושרים ו'ז' בכיתות
הנמוכות. בכיתות מאוד המאושרים מאחוז כחצי  מאוד מאושרים 200/0 רק י'י"א
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אומדנים וכיתה: מין לפי מאוד, מאושרים המרגישים התלמידים אחוז :66 תרשים
1994 משוקללים,

50 ך

י ₪!!;|# 32.7
35  jj™j _"" 29.7
"יי :H;iii:::i": !!!!!!!!!!!!!■ 1 1 8581 רוית 1

25 ^;!:1 :!!!;^ 22 B
20 £|!  ^"!!l bH
15 111!! I ■
10 ISB ' ■
5 |i;:!:i!i;iir I ■■■
Q S"*i1.'1i*'J"i 1 . 1 _j i . I ^^^^^^H I

וז חס ייא

הממצאים וגיל. מין מדינה, לפי מאוד, המאושרים התלמידים אחוז את מציג 87 לוח
בכל דומים הישראלים בנתונים שנראו כפי הגיל קבוצות בין ההבדלים כי מראים
(11) צעיר בגיל מאוד מאושרים להיות נוטים נוער בני יותר  דהיינו המדינות.
בין לא כי אם יחסית נמוך במקום מדורגת ישראל .(15) יותר מבוגר לגיל בהשוואה
במדינות כי מראה דירתן, לפי המדינות ניתוח בלוח. ביותר הנמוכות המדינות
אחוז  וספרד הצפונית אירלנד קנדה, צרפת, שבדיה, כגון מתקדמות, מערביות
יותר, העניות מזרחאירופה למדינות בהשוואה גבוה הוא המאושרים התלמידים
התלמידים אחוז בהן ורוסיה, אסטוניה הונגריה, לטביה, ליטא, סלובקיה, כגון
למדינות יותר קרוב באמצע, מדורגת ישראל כאמור, מאוד. נמוך המאושרים
התנאים בין אפשרי קשר על מצביעים אלו ממצאים בלוח. הנמוכות
עם יחד בה. החיים התלמידים של האושר הרגשת לבין במדינה החברתייםכלכליים
כפולין מזרחאירופאית מדינה לדוגמה, זה. מדפוס החורגות מדינות ישנן זאת,
מדינה לעומת יחסית, גבוה המאושרים התלמידים אחוז בהן המדינות בין נמצאת

לישראל. מתחת אף המדורגת כדנמרק, מערבית
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וגיל מין מדינה, לפי מאוד, מאושרים המרגישים התלמידים אחוז :87 לוח
15 גיל 13 גיל 11 גיל

בנות בנים מדינה בנות בניס מדינה בנות בנים מדינה
381 7י48 שבדיה 53.2 611 שבדיה 11471 7י69 שבדיה
36.7 41.0 צרפת 47.5 52.8 צרפת 48.7 56.0 גרינלנד
30.6 40.2 הצפונית אירלנד 39.3 47.2 ספרד 54.7 55.2 צרפת
25.0 34.1 קנדה 40.4 44.9 גרינלנד 47.2 53.3 קנדה
21.6 33.6 סקוטלנד 34.2 43.0 הצפונית אירלנד 55.2 51.9 הצפונית אירלנד
22.8 33.3 ייילס 32.5 40.2 קנדה 56.3 50.5 ספרד
36.9 32.9 אוסטריה 49.1 37.9 נורבגיה 44.8 49.6 סקוטלנד
27.8 32.8 גרינלנד 30.0 37.8 סקוטלנד 49.7 48.9 פיליו
29.3 32.2 הפלמית בלגיה 32.1 37.3 פולין 37.7 44.0 ויילס
35.2 30.7 נורבגיה 25.8 36.6 ויילס 36.8 43.8 גרמניה
26.6 30.3 דנמרק 39.0 35.5 הפלמית בלגיה 43.3 43.7 נורבגיה
24.9 28.5 ספרד 38.4 34.7 אוסטריה 44.4 41.2 הפלמית בלגיה
16.7 26.0 פולין 34.3 34.3 ישיא* 46.3 40.1 אוסטריה
24.5 25.4 ישראל 26.3 32.1 דנמרק 44.0 39.2 ישראל
21.5 25.1 גרמניה 32.3 29.1 הצרפתית בלגיה 37.6 39.2 הצרפתית בלגיה
33.9 25.0 פינלנד 24.4 28.4 גרמניה 39.6 36.7 פינלנד
26.5 20.9 הצרפתית בלגיה 32.7 26.2 פינלנד 33.0 36.7 דנמרק
12.6 13.2 צ'כיה 17.2 19.4 סלובקיה 25.5 30.5 סלובקיה
6.4 12.8 סלובקיה 11.7 16.7 לטביה 26.5 28.2 ליטא
11.7 9.1 הונגריה 10.3 15.2. ליטא 19.5 21.9 צ'כיה
8.1 9.0 אסטוניה 10.8 12.4 צ'כיה 22.0 21.7 לטביה
6.5 8.2 ליטא 11.5 12.0 הונגריה 18.4 18.4 הונגריה
5.9 7.3 תסיח 11.2 11.5 אסטוניה 23.4 17.6 אסטוניה
7.1 7.0 לטביה 5.3 9.3 רוסיה 15.2 16.8 רוסיה

ומצב עלייה סטטוס לפי מאוד, מאושרים המרגישים התלמידים אחוז ל 88 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי

מאוד מאושרים המרגישים התלמידים אחוז
עלייה סטטוס

30.8 ותיקים
26.1 עולים

p<0.01 מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
50.2 מאוד טוב
29.3 טוב
20.3 לאכלכךטוב

p<0.001 מובהקות
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מאוד המאושרים התלמידים אחוזי מוצגים בלוח זו. בהשערה תומך לעיל 88 לוח
הוותיקים בקרב יותר גבוה אחוז סובייקטיבי. כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי
.(26.1^0) העולים בקרב לאחוז בהשוואה מאושרים היותם על דיווחו (30.80/0)

טוב משפחתם של הכלכלי המצב כי המדווחים התלמידים מכלל מחצית כמן^,
כי המדווחים אלה בקרב ו20.30/0 29.30/0 לעומת מאוד מאושרים מרגישים מאוד

טוב. כלכך לא או טוב משפחתם של הכלכלי המצב

לעתים לפעמים,  אונים חסרי המרגישים התלמידים אחוז את מציג 67 תרשים
בכיתות התלמידים מכל כרבע כי מראות התוצאות וכיתה. מין לפי תמיד, או קרובות
הרגשה לגבי המינים בין משמעותי הבדל קיים לא אונים. חסרי מרגישים י"א עד ו'
מכלל אחוזים ואחד כעשרים הגיל. קבוצות בין משמעותי הבדל קיים אך זו,
י'י"א. בכיתות 28.80/0 לעומת אונים, חסרי הם כי דיווחו ו'ז' בכיתות התלמידים
בקרב והן בניס בקרב הן האונים, חוסר תחושת עולה כך הגיל שעולה ככל כלומר,
בכיתות מהתלמידות כשליש  הבנות בקרב יותר בולטת זו בתחושה העלייה בנות.

מהבנים. בלבד רבע לעומת אונים חסרות מרגישות י'י"א

המרגישים התלמידים אחוז את ומציג עצמי ביטחון לחוסר מתייחס 68 תרשים
התוצאות וכיתה. מין לפי פעם, אף או רחוקות לעתים לפעמים, רק בעצמם בטוחים
ביטחון כחסרי עצמם תופסים י"א עד ו' בכיתות התלמידים מכל כ0'><28 כי מראות
הבנות מכלל .u%7 כאשר זו, בתפיסה המינים בין משמעותי הבדל קיים עצמי.
קיים כמו^, הבנים. מכלל בלבד 11.W0 לעומת עצמי ביטחון כחסרות עצמן תופסות
כי דיווחו ו'ט' כיתות תלמידי מכלל ש26.50/0 כך הגיל, קבוצות בין משמעותי הבדל
בתחושת העלייה כאן גם י'י"א. בכיתות 31.80/0 לעומת עצמי, ביטחון חסרי הם
בכיתות מהתלמידות ל400/0 קרוב הבנות. אצל בעיקר מתרחשת הביטחון חוסר
אלה. בכיתות מהתלמידים ל22.70/0 בהשוואה בעצמן, בטוחות מרגישות אינן י'י"א

על העולמי הבריאות ארגון של הרבלאומי בסקר שהשתתפו המדינות וארבע עשרים
עצמיות. תפיסות על נתונים אספו (WHOHBSC) נוער בני של בריאות התנהגויות
קרובות לעתים לפעמים,  אונים חסרי המרגישים התלמידים אחוז את מציג 89 לוח
חוסר הרגשת שיעור לפי בלוח מדורגות המדינות וגיל. מין מדינה, לפי תמיד, או

ביותר. הנמוך אל ביותר הגבוה מהשיעור בנים, בקרב האונים
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לפעמים,  אונים חסרי המרגישים התלמידים אחוז אונים: חוסר .67 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים .. וכיתה מין לפי תמיד, או קרובות לעתים

50 ך
45
40
35 32
ווו  1 1 1 ו

".. " 23 2 24.6 ןן בנים
2 "±™ "V^ ■* "ותם
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רק בעצמם בטוחים המרגישים התלמידים אחוז .. עצמי ביטחון חוסר :68 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי פעם, אף או רחוקות לעתים לפעמים,

50 ך
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40  . ן

35 31.4 332
*y(/ ~ cm \r\rרויוז 7HU Jl

25 י2 4 19.7 ^^ |בנותם|

וז חס ייא



203 וגופנית נפשית בריאות

לעתים לפעמים,  אונים חסרי המרגישים התלמידים אחוז אונים: חוסר :89 לוח
וגיל מין מדינה, לפי תמיד, או קרובות,

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
69.5 58.0 צרפת 69.8 62.7 צרפת 66.8 62.8 צרפת
57.0 50.0 הצרפתית בלגיה 56.4 51.9 הצרפתית בלגיה 57.2 52.5 הצרפתית בלגיה
64.5 47.9 ליטא 51.6 45.0 הפלמית בלגיה 44.6 42.4 הפלמית בלגיה
61.2 47.6 פולין 56.7 44.1 הצפונית אירלנד 44.4 41.0 הצפונית אירלנד
62.5 45.4 הפלמית בלגיה 54.6 43.9 ליטא 36.9 40.5 פוליו
56.9 38.9 נורבגיה 50.7 40.6 פולין 42.4 38.3 ליטא
56.4 38.5 הצפונית אירלנד 46.6 37.9 נורבגיה 39.4 37.4 גרינלנד
50.2 37.3 סלובקיה 46.7 37.6 צ'כיה 41.6 36.4 צ'כיה
54.7 34.0 גרמניה 43.3 35.5 נרינלנד 37.2 35.7 סלובקיה
47.6 33.3 הונגריה 48.5 33.3 ייילס 46.7 34.4 ויילס
46.7 32.5 סקוטלנד 39.5 33.3 סלובקיה 39.3 34.4 הונגריה
50.5 32.1 גרינלנד 43.6 31.9 סקוטלנד 40.4 33.9 סקוטלנד
52.3 31.5 צ'כיה 43.7 31.3 הונגריה 41.2 31.2 נורבגיה
47.5 30.3 קנדה 37.3 29.3 קנדה 24.7 30.1 ספרד
48.5 29.4 ויילס 48.1 29.2 גרמניה 36.8 28.1 פינלנד
43.7 26.7 לטביה 31.6 29.0 אסטוניה 36.4 28.0 קנדה
41.9 26.4 ספרד 31.0 26.7 ספרד 27.3 25.5 לטביה
44.1 26.3 רוסיה 36.8 26.5 דנמרק 37.9 25.0 גרמניה
29.6 24.4 ישראל 41.7 24.6 פינלנד 35.1 25.0 דנמרק
38.3 23.8 אסטוניה 35.5 24.6 רוסיה 31.3 25.0 אסטוניה
36.5 23.6 דנמרק 36.3 23.4 לטביה 28.3 23.5 ריסיה
38.7 23.2 אוסטריה 31.6 21.1 אוסטריה 25.7 23.5 אוסטריה
44.7 23.1 פינלנד 20.8 20.3 ישראל 16.6 22.1 י'*יאל
38.4 21.4 שבדיה 30.1 17.8 שבדיה 22.1 20.5 שבדיה

אצל יותר גבוה האונים חוסר תחושת שיעור המדינות ברוב כי מראות התוצאות
במקום ו13 11 הגיל בקבוצות מדורגים הישראלים התלמידים לבנים. ביחס בנות
התלמידות מדורגות לעומתם, .15 בגיל ה19 ובמקום (23 (מקום מהסוף השני
לתלמידים שבהשוואה מכאן, הגיל. קבוצות בכל האחרון במקום הישראליות
הוא אונים חסרי המרגישים בישראל והתלמידות התלמידים אחוז אחרות במדינות

ביותר. מהנמוכים

המרגישים התלמידים אחוז את ומציג עצמי, ביטחון לחוסר מתייחס 90 לוח
וגיל. מין מדינה, לפי פעם, אף או רחוקות לעתים לפעמים, רק בעצמם בטוחים
אצל יותר גבוהה עצמי ביטחון חוסר תחושת המדינות בכל כי מראות התוצאות
הגיל בקבוצת ה15 במקום מדורגים הישראלים הבנים הבנים. אצל מאשר הבנות
אחוז כאשר ,15 הגיל בקבוצת ה17 ובמקום 13 הגיל בקבוצת ה16 במקום ,11
(כ200/0). דומה יותר או פחות נשאר עצמי ביטחון חוסר על המדווחים התלמידים
הגיל. קבוצות בכל ה19 במקום מדורגות הבנים, לעומת הישראליות, הבנות
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בנות בקרב הביטחון חוסר תחושת של האוניברסליות על מלמדות הללו התוצאות
לבנים. בהשוואה

רק בעצמם בטוחים המרגישים התלמידים אחוז עצמי: ביטחון חוסר :90 לוח
וגיל מין מדינה, לפי פעם, אף או רחוקות לעתים לפעמים,

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
65.2 45.2 אסטוניה 54.6 50.7 גרינלנד 59.0 52.0 גרינלנד
47.5 39.4 גרינלנד 56.9 44.1 אסטוניה 50.3 44.7 צ'כיה
63.4 38.4 ייילס 62.7 39.3 ייילס 49.6 38.1 אסטוניה
48.9 33.2 צ'כיה 54.2 37.7 צ'כיה 53.7 34.4 סקוטלנד
61.8 33.0 סקוטלנד 57.5 34.2 הצפונית אירלנד 46.6 34.3 אוסטריה
55.4 31.8 סלובקיה 57.7 33.7 סקוטלנד 46.1 34.2 סלובקיה
58.8 30.2 הצפונית אירלנד 47.3 32.5 סלובקיה 41.8 33.9 ליטא
43.6 30.0 ריסיה 42.8 30.9 ליטא 43.7 33.7 לטביה
53.8 29.3 הפלמית בלגיה 45.8 28.9 רוסיה 52.5 33.4 הצפונית אירלנד
46.2 29.0 הונגריה 43.3 28.8 לטביה 55.0 32.6 ויילס
46.7 27.1 קנדה 45.2 28.5 בלגיההפלמית 39.6 31.0 רוסיה
48.3 26.6 אוסטריה 47.7 27.5 אוסטריה 34.4 24.6 הונגריה
39.2 26.0 ליטא 40.5 25.5 הונגריה 31.6 23.1 הצרפתית בלגיה
44.2 23.9 פולין 38.1 25.0 נורבגיה 33.8 22.4 נורבגיה
44.3 23.6 נורבגיה 38.7 22.9 קנדה 30.1 22.4 ישיאל
40.6 22.1 לטביה 31.4 20.5 ישיאל 36.7 21.4 בלגיההפלמית
38.1 21.4 ישראל 39.4 19.8 צרפת 31.6 21.2 פינלנד
43.5 20.9 הצרפתית בלגיה 30.9 19.4 פינלנד 26.4 21.0 פולין
49.0 19.4 צרפת 28.3 18.2 פולין 31.2 20.7 קנדה
35.4 17.5 ספרד 37.4 17.9 גרמניה 32.4 19.6 דנמרק
32.9 16.8 שבדיה 34.4 17.8 הצרפתית בלגיה 28.8 19.4 גרמניה
33.4 12.5 גרמניה 29.6 16.2 דנמרק 29.8 16.2 צרפת
27.6 13.3 פינלנד 27.2 15.1 שבדיה 25.3 15.3 שבדיה
29.5 11.2 דנמרק 23.9 13.4 ספרד 18.0 11.8 ספרד

התלמידים אחוז ואת אונים חוסר המרגישים התלמידים אחוז את מציג 91 לוח
אחוז סובייקטיבי. כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי עצמי, ביטחון חוסר המרגישים
עצמי ביטחון חוסר ועל (35.10/0) אונים חוסר על דיווחו העולים בקרב יותר גבוה
בנוסף, בהתאמה). ו0^27.5, 23.0^0) הוותיקים בקרב לאחוז בהשוואה ,(37.00/0)

(28.8^0) אונים חוסר מרגישים טוב כלכך לא כלכלי מצב על שדיווחו תלמידים
על שדיווחו תלמידים מאשר יותר גבוהים באחוזים (33.80/0) עצמי ביטחון וחוסר

מאוד. טוב או טוב כלכלי מצב
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לפי עצמי, ביטחון חוסר או אונים חוסר המרגישים התלמידים אחוז :91 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס

עצמי: ביטחון חוסר אונים: חוסר
התלמידים אחוז התלמידים אחוז

המרגישים חסרי המרגישים
בעצמם בטוחים לפעמים,  אונים

לעתים לפעמים, רק קרובות לעתים
פעם אף או רחוקות תמיד או

עלייה סטטוס
27.5 23.0 ותיקים
37.0 35.1 עולים

p<0.001 p<0.001 מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
20.3 20.4 מאוד טוב
27.4 21.5 טוב
33.8 28.8 טוב כלכך לא

P<o.ooi P<0.001 מובהקות

גוף דימוי
וכיתה. מין לפי מדי, רזה שגופם החושבים התלמידים אחוז את מציג 69 תרשים
את תופסים י"א עד ו' בכיתות התלמידים מכל מ16¥0 יותר כי מראות התוצאות
הבדל קיים אך הגיל, קבוצות בין משמעותי הבדל קיים לא מדי. כרזה גופם
עצמם תופסים הבנים מבין אחוזים ואחד כעשרים זה. בנושא המינים בין משמעותי
באחוז עלייה ישנה בגיל, העלייה עם כמו^, הבנות. מכל 11.60/0 לעומת מדי, כרזים
עם זה באחוז ירידה ישנה שאצלן הבנות, לעומת מדי, רזה שגופם החושבים הבנים

בגיל. העלייה

וכיתה. מין לפי מדי, שמן שגופם החושבים התלמידים אחוז את מציג 70 תרשים
גופם את תופסים י"א עד ו' בכיתות התלמידים מכל כשליש כי מראות התוצאות
הבנות מבין 40^0 כאשר זו תפיסה לגבי המינים בין משמעותי הבדל קיים מדי. כשמן
בגיל, העלייה עם כמו^, מהבנים. בלבד .Zi%7 לעומת מדי כשמנות עצמן תופסות
הבנים באחוז ירידה לעומת מדי, שמן שגופן החושבות הבנות באחוז עלייה קיימת

כך. החושבים
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אומדנים וכיתה: מין לפי מדי, רזה שגופם החושבים התלמידים אחוז :69 תרשים
1994 משוקללים,
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אומדנים וכיתה: מין לפי מדי, שמן שגופם החושבים התלמידים אחוז :70 תרשים
1994 משוקללים,
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מאחוז יותר גבוה מדי רזים המרגישים הבנים אחוז כי עולה אלו תרשימים משני
עם יורד מדי שמנים המרגישים הבנים שאחוז בעוד הגיל, עם עולה זה ואחוז הבנות,
מאחוז יותר הרבה גבוה מדי שמן שגופן המרגישות הבנות אחוז במקביל, הגיל.
הבנות שאחוז בעוד הגיל, עם משמעותי באופן עולה זה ואחוז כך, המרגישים הבנים

הגיל. עם יורד מדי רזה שגופן המרגישות

וגיל. מין מדינה, לפי מדי, רזה שגופם החושבים התלמידים אחוז את משווה 92 לוח
הנמוך אל ביותר הגבוה מהשיעור בנים, בקרב השיעור לפי בלוח מדורגות המדינות
השכיחה תפיסה הוא מדי רזה גוף דימוי המדינות ברוב כי מראות התוצאות ביותר.
השני, במקום 11 הגיל בקבוצת מדורגים הישראלים התלמידים בנים. בקרב יותר
מדורגות לעומתם, ה14. במקום 15 הגיל ובקבוצת השמיני במקום 13 הגיל בקבוצת
במקום 13 הגיל בקבוצת החמישי, במקום 11 הגיל בקבוצת הישראליות התלמידות

ה14. במקום 15 הגיל ובקבוצת 20 ה

וגיל מין מדינה, לפי מדי, רזה שגופם החושבים התלמידים אחוז :92 לוח
15 גיל גיל13 11 גיל

בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
13.6 29.6 פוליו 17.4 24.9 "ספרד 161 216 ספרד
12.9 26.2 צ'כיה 15.2 22.6 פולין 15.5 19.0 ישראל
9.2 26.0 קנדה 13.9 21.6 הונגריה 15.8 18.3 פוליו

16.1 25.4 ספרד 12.6 20.3 ייילס 14.0 18.2 אוסטריה
17.1 25.0 גרינלנד 15.3 19.1 צ'כיה 18.5 17.5 סלובקיה
10.5 24.7 הצפונית אירלנד 12.4 19. ן הצפונית אירלנד 10.9 17.5 רוסיה
11.8 24.4 ריסיה 12.4 18.8 קנדה 16.8 16.2 הונגריה
8.4 24.4 הצרפתית בלגיה 10.7 18.6 "<יאל 14.3 16.0 ויילס
8.1 24.1 סלובקיה 15.7 17.2 ליטא 10.8 15.4 צרפת
11.9 23.9 שבדיה 13.3 17.1 נורבגיה 11.3 15.0 בלגיההפלמית
13.4 23.7 הונגריה 9.9 17.1 שבדיה 15.5 14.6 הצפונית אירלנד
9.9 23.1 ויילס 11.9 16.9 פינלנד 14.6 14.4 גרמניה
10.8 22.4 אוסטריה 13.3 16.8 דנמרק 12.1 14.1 בלגיההצרפתית
10.6 22.3 ישיאל 13.0 16.6 אוסטריה 11.3 14.0 ליטא
10.2 21.1 בלגיההפלמית 13.8 16.5 ריסיה 15.3 13.2 צ'כיה
12.3 21.0 נורבגיה 9.6 16.4 גרמניה 11.2 12.8 לטביה
8.8 20.8 גרמניה 11.6 16.2 בלגיההצרפתית 10.5 121 קנדה
7.8 20.6 סקוטלנד 11.5 15.9 סקוטלנד 12.0 12.0 סקוטלנד
11.2 20.3 לטביה 14.0 15.4 סלובקיה 10.5 11.9 פינלנד
11.0 19.5 דנמרק 10.4 15.4 בלגיההפלמית 12.0 11.4 גרינלנד
12.4 19.3 פינלנד 12.2 14.2 צרפת 11.9 11.3 דנמרק
12.4 19.0 ליטא 19.3 13.4 גרינלנד 10.9 11.0 נורבגיה
8.8 18.6 צרפת 12.6 11.9 לטביה 8.8 9.3 שבדיה
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וגיל. מין מדינה, לפי מדי, שמן שגופם החושבים התלמידים אחוז את מציג 93 לוח
תופעה הוא מדי שמן גוף דימוי הגיל קבוצות ובכל המדינות בכל כי מראות התוצאות
במקום 11 הגיל בקבוצת מדורגות הישראליות התלמידות בנות. בקרב יותר השכיחה
לעומתן, ה14. במקום 15 הגיל \בקבוצת ה16 במקום 13 הגיל בקבוצת התשיעי,
בשלוש התשיעי ובמקום ה13 במקום השישי, במקום הישראלים הבנים מדורגים

בהתאמה. הגיל, קבוצות

התלמידים אחוז ואת מדי רזה שגופם החושבים התלמידים אחוז את מציג 94 לוח
עולה מהלוח סובייקטיבי. כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי מדי שמן שגופם החושבים
מדי רזה שגופם חושבים הם כי דיווחו (16.60/0) הוותיקים בקרב יותר גבוה אחוז כי
בקרב כי הממצאים מראים בנוסף, .(11.30/0) העולים בקרב לאחוז בהשוואה
שמן שגופם כך על דיווחו 36.6^0 טוב, כלכך לא כלכלי מצב על שדיווחו תלמידים
מאוד, טוב או טוב כלכלי מצב על שדיווחו אלה בקרב ו0^28.9 30.80/0 לעומת מדי

בהתאמה.

וגיל מין מדינה, לפי מדי, שמן שגופם החושבים התלמידים אחוז :93 לוח
ניל15 גיל13 11 גיל

בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
45T7 3T5 ספרד 51.6 34.8 גרמניה 40.9 7י29 ייילס
59.7 27.2 ייילס 46.3 31.0 אוסטריה 37.8 28.3 גרמניה
57.1 25.8 גרמניה 45.8 30.3 ספרד 31.6 26.5 אוסטריה
51.6 25.6 אוסטריה 52.6 28.5 ייילס 36.6 26.3 הצרפתית בלגיה
56.3 24.6 הצרפתית בלגיה 46.4 28.2 הצרפתית בלגיה 35.4 25.8 הצפונית אירלנד
50.0 24.5 דנמרק 52.3 27.7 הפלמית בלגיה 32.8 25.7 ישיאל
53.0 24.3 קנדה 47.8 26.3 הצפונית אירלנד 30.8 25.4 ספרד
55 7 22.0 סקוטלנד 42.1 25.6 סקוטלנד 31.7 25.2 צ'כיה
4X0 2X0 ישראל 41.8 251 צרפת 38.6 23.7 הפלמית בלגיה
53.8 21.8 שבדיה 40.0 25.0 שבדיה 33.9 22.9 דנמרק
59.5 21.6 הפלמית בלגיה 41.3 24.2 קנדה 37.8 20.8 צרפת
45.3 20.7 נורבגיה 45.6 24.0 דנמרק 28.8 20.3 קנדה
54.9 20.2 הצפונית אירלנד 37.8 23.9 ישיאל 35.7 20.2 פינלנד
45.3 20.0 גרינלנד 45.1 231 פינלנד 32.6 20.0 סקוטלנד
41.2 19.6 פינלנד 38.0 21.9 נורבגיה 31.0 19.8 שבדיה
38.0 19.3 צ'כיה 33.4 19.5 הונגריה 27.5 19.6 גרינלנד
50.9 17.8 צרפת 40.5 181 פולין 27.4 18.8 הונגריה
39.3 16.5 הונגריה 35.1 17.5 צ'כיה 24.8 18.7 פוליו
48.2 13.1 פולין 34.8 16.2 גרינלנד 26.3 16.6 נורבגיה
35.1 12.4 רוסיה 28.0 15.0 רוסיה 26.0 16.1 סלובקיה
38.6 11.8 ליטא 30.1 14.4 סלובקיה 20.1 13.4 לטביה
42.3 11.4 סלובקיה 31.5 12.8 לטביה 16.5 11.7 ליטא
44.2 10.7 לטביה 27.4 12.7 ליטא 19.4 11.3 רוסיה
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עלייה סטטוס לפי מדי, שמן או מדי רזה שגופם החושבים התלמידים אחוז :94 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב

התלמידים אחוז התלמידים אחוז
שגופם החושבים שגופם החושבים

מדי שמן מדי רזה

עלייה סטטוס
32.8 16.6 ותיקים
30.9 11.3 עולים
N.s. P<0.01 מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
28.9 16.9 מאוד טוב
30.8 16.0 טוב
36.6 16.2 טוב כלכך לא

p<0.001 ^S. מובהקות

במשקלם, להפחית כדי דיאטה עושים שאינם התלמידים אחוז את מציג 71 תרשים
כי מראות התוצאות וכיתה. מין לפי במשקל, להוריד שעליהם חושבים שהם למרות
במשקלם להפחית שעליהם חושבים י"א עד ו' בכיתות התלמידים מכל כ0^<17

אך זה, בנושא הגיל קבוצות בין משמעותי הבדל קיים לא זאת. עושים שאינם למרות
הן כי מדווחות הבנות מבין אחוזים תשעהעשר המינים. בין משמעותי הבדל קיים
14.10/0 לעומת דיאטה, עושות שאינן למרות במשקלן להפחית שעליהן חושבות
כי דווח אכילה בהרגלי הדן ג' בחלק 7 שבפרק כאן יצוין זאת. המדווחים מהבנים
אם הרבלאומי. בסקר מהגבוהים הוא דיאטה שעושות הישראליות הבנות אחוז
המדגיש ממצא מתקבל  במשקל להוריד שעליהן החושבות הבנות אחוז לכך יתוסף

בישראל. הבנות בקרב שלילי גופני דימוי של התופעה חומרת את

שהם או טוב כלכך נראים לא שהם החושבים התלמידים אחוז את מציג 71 תרשים
קרוב של החיצוני הדימוי כי מראות התוצאות וכיתה. מין לפי טוב, נראים לא בכלל
משמעותי הבדל קיים לא שלילי. הוא י"א עד ו' בכיתות תלמידים עשרה מכל לאחד
הבנות מבין אחוזים כעשרה המינים. בין הבדל קיים אך זה, בנושא הגיל קבוצות בין

זאת. המדווחים מהבנים 7.50/0 לעומת שלילי, חיצוני דימוי על מדווחות
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למתת במשקל, להפחית כדי דיאטה עושים שאינם התלמידים אחוז :71 תרשים
משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי במשקלם, להפחית שעליהם חושבים שהם

1994

50 ך
45
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35

30 /0^7
20 15218.8 16.8 |^| b^
** 1521 | 13.7, ך 13.3

וז וזס ייא

בכלל שהם או טוב כלכך נראים לא שהם החושבים התלמידים אחוז ■. 71 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי טוב, נראים לא

50 ך
45
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35
30  ןן1 בנים 1
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שלילית גופנית עצמית תפיסה על המדווחים התלמידים אחוז את מציג 73 תרשים
לא נראה או דיאטה, צריך מדי, שמן מדי, רזה הבאים: מהמדדים יותר או באחד
י"א עד ו' בכיתות התלמידים מכל מחצית כי מראות התוצאות וכיתה. מין לפי טוב,
המינים בין כ90/0 של הבדל קיים כלשהי. שלילית גופנית עצמית תפיסה על מדווחים
כלשהי, שלילית גופנית עצמית תפיסה על מדווחות מהבנות כש54.80/0 זה, בנושא

זה. בנושא הגיל קבוצות בין משמעותי הבדל נמצא לא מהבנים. 45.9^0 לעומת

או באחד שלילית גופנית עצמית תפיסה על המדווחים התלמידים אחוז :73 תרשים
מין לפי טוב, לא נראה דיאטה, צריך מדי, שמן מדי, רזה הבאים: מהמדדים יותר

1994 משוקללים, אומדנים וכיתה:
100 ך
90
80
70
60 53.1 53.6 577

j 50 . 461 1 ו 44 9 , . 46.8| ו בניםןן

I 3 If s5isSsB5."l

.

>1 חט HM

במשקל, להפחית כדי דיאטה עושים שאינם התלמידים אחוז את מציג 95 לוח
המדינות וגיל. מין מדינה, לפי במשקל, להפחית שעליהם חושבים שהם למרות

ביותר. הנמוך אל ביותר הגבוה מהשיעור הבנים, בקרב השיעור לפי בלוח מדורגות

במשקל להפחית הצורך למרות דיאטה עשיית אי המדינות בכל כי מראות התוצאות
בקבוצת מדורגות הישראליות התלמידות בנות. בקרב יותר השכיחה תופעה היא
במקום 15 הגיל ובקבוצת האחרון במקום 13 הגיל בקבוצת ה18, במקום 11 הגיל
ה17, במקום 11 הגיל בקבוצת מדורגים הישראלים התלמידים אחרון. הלפני

ה15. במקום 15 הגיל ובקבוצת ה18 במקום 13 הגיל בקבוצת
ו
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שהם למרות במשקל להפחית כדי דיאטה עושים שאינם התלמידים אחוז :95 לוח
וגיל מין מדינה, לפי במשקלם, להפחית שעליהם חושבים

גיל15 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
33.4 246 ספרד 33.6 24 8 ספרד 32.4 22.1 ייילס
30.7 19.9 הצרפתית בלגיה 30.5 20.9 הצרפתית בלגיה 26.1 21.6 ספרד
37.9 19.6 סקוטלנד 33.3 20.8 גרמניה 28.8 21.5 צ'כיה
30.0 19.0 קנדה 32.2 20.8 סקוטלנד 27.4 21.4 סקוטלנד
31.0 17.3 דנמרק 25.7 191 קנדה 23.4 21.1 הצרפתית בלגיה
30.7 15.8 פינלנד 26.9 18.7 דנמרק 28.0 19.4 הצפונית אירלנד
31.8 15.7 ייילס 31.9 18.3 ייילס 34.6 19.2 סלובקיה
34.0 15.6 צ'כיה 33.4 181 פינלנד 25.4 18.4 הפלמית בלגיה
32.4 15.4 אוסטריה 31.6 181 הפלמית בלגיה 21.9 18.4 דנמרק
41.1 15.3 שבדיה 27.8 18.0 אוסטריה 21.6 17.0 קנדה
33.7 15.0 גרמניה 29.3 17.8 צרפת 27.4 16.8 פינלנד
47.0 14.2 סלובקיה 36.4 17.2 סלובקיה 29.6 16.0 ציפי1
39.9 13.6 הפלמית בלגיה 31.6 16.8 הצפונית אירלנד 21.1 16.0 גרינלנד
30.9 13.5 הצפונית אירלנד 33.6 16.5 שבדיה 22.0 15.4 גרמניה
20.4 13.2 ישיאל 27.8 15.7 אסטוניה 23.9 15.2 שבדיה
34.8 12.6 נרינלנד 31.6 15.3 רוסיה 19.3 151 אוסטריה
32.4 12.0 צרפת 30.7 14.9 צ'כיה 17.5 14.5 י"ייאל
39.6 11.7 רוסיה 16.8 14.6 ישיאל 11.7 11.6 פוליו
30.0 11.4 ליטא 19.2 12 9 נורבגיה 19.0 11.3 ריסיה
191 11 1 נורבגיה 21.6 10.3 ליטא 15.7 11.1 נורבגיה
37.3 10.6 אסטוניה 24.8 10.1 גרינלנד 17.5 10.7 לטביה
41.8 10.0 לטביה 18.5 10.0 פולין 16.9 101 אסטוניה
22.6 6.7 פולין 29.5 9.6 לטביה 13.1 8.7 ליטא

לא בכלל או טוב כלכך נראים לא שהם החושבים התלמידים אחוז את מציג 96 לוח
הבנים, בקרב השיעור לפי בלוח מדורגות המדינות וגיל. מין מדינה, לפי טוב, נראים

ביותר. הנמוך אל ביותר הגבוה מהשיעור

השכיחה תופעה הוא שלילי חיצוני דימוי המדינות ברוב כי מראות התוצאות כאן גם
התופעה בישראל בסקר המדינות לשאר בהשוואה כי נראה כמו^, בנות. בקרב יותר
בקבוצת מדורגות הישראליות התלמידות המינים. שני בקרב יחסית שכיחה אינה
במקום 15 הגיל ובקבוצת ה22 במקום 13 הגיל בקבוצת ה19, במקום 11 הגיל
ו13 11 הגיל בקבוצות ה18 במקום מדורגים לעומתן, הישראלים, הבנים האחרון.

.15 הגיל בקבוצת ה20 ובמקום

. "1" ;'

/,,,: .י 'נ ■■ '■' ' ■
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לא בכלל או טוב כלכך נראים לא שהם החושבים התלמידים אחוז :96 לוח
וגיל מין מדינה, לפי טוב, נראים

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
29.7 21.3 ספרד 152 211 נורבגיה "231 161 נורבגיה
29.4 21.3 נורבגיה 27.6 15.2 הפלמית בלגיה 24.7 14.2 ויילס
36.7 16.8 הפלמית בלגיה 25.3 14.3 פינלנד 20.5 14.1 הצפונית אירלנד
24.9 16.0 סקוטלנד 29.2 13.4 סקוטלנד 15.0 14.1 גרינלנד
22.9 13.7 פינלנד 19.5 13.3 גרינלנד 13.9 12.8 הפלמית בלגיה
22.8 12.8 שבדיה 22.2 13.1 שבדיה 22.2 12.7 סקוטלנד
24.7 12.0 ויילס 28.3 12.1 ויילס 17.8 12.5 אוסטריה
23.0 11.3 גרינלנד 18.4 11.9 צרפת 18.3 11.6 צרפת
15.3 10.8 בלגיההצרפתית 31.8 11.8 הצפונית אירלנד 13.4 11.0 הצרפתית בלגיה
17.7 10.7 קנדה 19.5 11.4 בלגיההצרפתית 13.7 10.2 גרמניה
16.8 9.6 אוסטריה 17.1 10.8 קנדה 13.9 9.4 סלובקיה
12.8 9.6 אסטוניה 19.4 10.5 ליטא 13.9 9.3 קנדה
19.7 9.0 ליטא 12.2 10.5 אסטוניה 11.2 9.0 לטביה
22.0 8.9 הצפונית אירלנד 21.8 9.7 אוסטריה 11.4 8.9 צ'כיה
11.1 8.9 צ'כיה 18.0 9.5 סלובקיה 11.3 8.9 שבדיה
19.7 8.8 צרפת 20.4 9.4 גרמניה 19.4 8.6 פינלנד
19.0 8.7 לטביה 8.8 9.4 הונגריה 10.2 8.3 ליטא
21.3 8.6 סלובקיה 9.3 8.2 י"ייאל 9.4 7.0 ישיאל
11.5 8.6 רוסיה 17.4 7.9 לטביה 6.0 6.1 ספרד
9.8 8.5 י"ייאל 13.6 7.6 צ'כיה 6.9 5.9 הונגריה
10.6 6.7 הונגריה 12.8 6.7 דנמרק 7.2 5.7 רוסיה
12.2 6.5 דנמרק 10.9 5.9 רוסיה 9.5 5.5 דנמרק
11.6 6.1 פולין 8.8 4.3 פולין 7.7 4.6 אסטוניה
12.4 6.0 גרמניה 11.6 1.5 ספרד 5.6 3.7 פולין

באחד שלילית גופנית עצמית תפיסה על המדווחים התלמידים אחוז את מציג 97 לוח
לפי טוב, לא נראה או דיאטה, צריך מדי, שמן מדי, רזה הבאים: מהמדדים יותר או
בקרב יותר שכיחה התופעה המדינות בכל כי מראות התוצאות וגיל. מין מדינה,
התלמידות הגוף דימוי של הכולל במדד כי מראה הבינלאומית ההשוואה בנות.
האחרות. מהמדינות לתלמידות ביחס טוב במקום יחסית מדורגות הישראליות
ה22 במקום ,11 הגיל בקבוצת ה13 במקום מדורגות הישראליות התלמידות

.15 הגיל בקבוצת ה21 ובמקום 13 הגיל בקבוצת
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יותר או באחד שלילית גופנית עצמית תפיסה על המדווחים התלמידים אחוז :97 לוח
וגיל מין מדינה, לפי טוב, לא נראה דיאטה, צריך מדי, שמן מדי, רזה הבאים: מהמדדים

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
68.0 58.4 ספרד 66.6 58.1 ספרד 66,3 533 ויילס
67.0 55.7 קנדה 66.4 54.2 גרמניה 54.4 50.6 אוסטריה
69.9 55.6 הצרפתית בלגיה 73.3 53.5 ייילס 60.7 50.1 ספרד
75.1 54.3 ייילס 67.1 52.9 אוסטריה 58.2 48.2 הצרפתית בלגיה
71.7 52.7 סקוטלנד 66.5 51.5 סקוטלנד 55.9 47.7 צ'כיה
66.3 52.3 נורבגיה 70.2 50.8 הצפונית אירלנד 60.4 47. ן הצפונית אירלנד
67.5 52.0 אוסטריה 60.5 50.8 קנדה 56.1 46.7 גרמניה
78.5 51.6 הפלמית בלגיה 69.4 50.6 הפלמית בלגיה 55.5 46.6 הפלמית בלגיה
61.8 51.5 צ'כיה 67.4 50.3 הצרפתית בלגיה 51.7 46.6 ישראל
69.9 49.3 גרמניה 62.9 48.8 נורבגיה 58.7 45.5 סקוטלנד
70.5 48.4 שבדיה 64.8 47.7 פינלנד 61.3 42.4 סלובקיה
65.8 48.0 דנמרק 63.5 47.2 צרפת 58.8 42.1 צרפת
70.2 47.7 הצפונית אירלנד 59.2 47.2 שבדיה 49.0 40.8 קנדה
60.4 46.9 י"ייא> 64.5 45.8 דנמרק 51.7 40.3 דנמרק
66.2 45.5 פולין 51.0 45.0 י"ייאל 44.2 40.0 פוליו
62.6 45.3 פינלנד 49.0 43.6 הונגריה 55.0 39.0 פינלנד
65.5 43.8 גרינלנד 62.7 43.5 צ'כיה 48.5 38.3 נורבגיה
68.4 43.3 סלובקיה 59.6 43.5 פולין 45.9 37.0 הונגריה
55.0 42.3 הונגריה 60.1 39.4 סלובקיה 44.1 37.0 גרינלנד
68.3 42.1 צרפת 54.5 38.9 ליטא 42.5 35.0 לטביה
58.8 41.4 ריסיה 53.9 36.9 רוסיה 44.8 34.5 שבדיה
61.9 38.6 ליטא 60.2 35.3 גרינלנד 39.3 34.2 ריסיה
65.7 36.2 לטביה 54.9 31.3 לטביה 36.1 32.9 ליטא
44.3 16.9 אסטוניה 34.4 22.5 אסטוניה 21.2 13.4 אסטוניה

כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי גופנית עצמית ותפיסה דיאטה מדדי מציג 98 לוח
(51.3^0) הוותיקים בקרב יותר גבוה אחוז כי מראים הממצאים סובייקטיבי.
.(42.1^0) העולים בקרב לאחוז בהשוואה שלילית גופנית עצמית תפיסה על מדווחים
להפחית עליהם כי חושבים טוב כלכך לא כלכלי מצב על שדיווחו תלמידים
,(11.80/0) טוב נראים לא שהם ,(19.00/0) דיאטה עושים שאינם למרות במשקלם
מאשר יותר גבוהים באחוזים ,(54.70/0) שלילית גופנית עצמית תפיסה על ומדווחים

מאוד. טוב או טוב כלכלי מצב על שדיווחו אלה
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כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי גופנית, עצמית ותפיסה דיאטה מדדי :98 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי:

אחוז
התלמידים

שאינם
אחוז אחוז עושים

התלמידים התלמידים דיאטה
על המדווחים החושבים כדי
עצמית תפיסה לא שהם להפחית
שלילית גופנית נראים במשקל,
יותר או באחד כלכך שהם למרות

הבאים: מהמדדים טוב חושבים
מדי, שמן מדי, רזה בכלל או שעליהם

דיאטה, צריך נראים לא להפחית
טוב לא נראה טוב במשקלם

עלייה סטטוס
51.3 8.5 16.6 ותיקים
42.1 9.5 17.6 עולים

P<0.001 N.s. N.s. מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
47.2 5.7 14.7 מאוד טוב
48.7 7.0 15.5 טוב
54.7 11.8 19.0 לאכלכךטוב

P<0.01 P<0.001 0.001<ק מובהקות

ומסקנות did'o
של הכללית הרווחה לתחושת הקשורים ממדים במספר עסקו זה בפרק הממצאים
בינוני במקום נמצא מאוד מאושרים המרגישים בישראל הבנים שיעור הנוער. בני
ישראל, מעל מדורגות במחקר שהשתתפו המערביות המדינות רוב המדינות. בדירוג
עם יורדת האושר תחושת אירופה. ממזרח מדינות בעיקר הן שמתחתיה והמדינות

בנות. בקרב יותר נמוכה והיא הארצות בכל בגיל העלייה

ההרגשה בתחום ישראל של מאוד הבינוני הדירוג לגבי זה בפרק המוצגות התוצאות
הקשורים החברתיים הגורמים את לזהות הצורך את מדגישות אושר, של הכללית
לאלימות חשיפה כגון חברתיים, גורמים מספר בישראל. הנוער בני של האושר לרמת
בחלקים המוצגים ביתהספר, ותפיסת השווים קבוצת של השפעות יומיומית,
בני של יחסית הנמוכה האושר מרמת חלק להסביר יכולים זה, פרסום של אחרים

בישראל. הנוער
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במצב נמצאים בישראל והבנות הבנים עצמיות, תפיסות של אחרים מדדים שני לפי
עצמי. ביטחון וחסרי אונים חסרי מרגישים יחסית נמוך אחוז יחסית. טוב
את רבה במידה תואמים בישראל הנערים של העצמי הביטחון על הממצאים

/ הרב. העצמי הביטחון בעל הטיפוסי הצבר דמות של בארץ השכיח הסטריאוטיפ
של הגוף שדימוי למרות הגוף. תפיסות לגבי הם זה בפרק העולים נוספים ממצאים
שמנים שמרגישים נוער בני של גבוהים בשיעורים מתבטא בישראל והבנות הבנים
ביותר. מהגבוהים אינם אלו שיעורים אחרות למדינות בהשוואה מדי, רזים או מדי

13
וגופניים נפשיים סימפטומים

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

מבוא
פסיכולוגית התפתחות מהירה, פיזיולוגית בהתפתחות מאופיינת ההתבגרות תקופת
זו תקופה המתבגר. בפני העומדים ובאתגרים החברתי במרקם ושינויים משמעותית
או פיזיולוגיים בסימפטומים אחת לא המתבטאים נפשיים ולחצים מתחים רוויה
למתחים הגורמים ולחצים למתחים מחשיפה הנגרמים סימפטומים אמוציונליים.
כאבי ראש, כאבי של חוזרות בתחושות אחת לא מתבטאים הגוף, שרירי של פיזיים
ירוד רוח מצב כעס, של לתחושות לגרום עלולה יומיומית דאגה וסחרחורות. בטן
ולהופעת ללחצים חשיפה בין הקשר את מתעדת ענפה מדעית ספרות ועצבנות.
Montgomery 1994; Kaiser 1992; Wirght 8c Wirght) פסיכוסומטיים סימפטומים

.(1992; Sharrer 8c RyanWengen 1991

ואלו נפשיים, ומתחים לחצים של תולדה הם סימפטומים אלו לקבוע שקשה למרות
ריבוי על המדווחים תלמידים, מהווים גרידא, פיזית תחלואה של תולדה הם
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הן לתחלואה בסיכון תתאוכלוסייה שכיחים, פיזיולוגיים או נפשיים סימפטומים
שלהם והפיזיולוגית הפסיכוחברתית בהתפתחות ולפגיעה פיזית, והן נפשית

הנעורים. בתקופת

במטרה הנוער, בני מדווחים עליהם וגופניים נפשיים בסימפטומים עוסק זה פרק
בחברה תלמידים בקרב התופעה של ההימצאות שיעור על כללית תמונה לקבל
במדינות וגופניים נפשיים סימפטומים דפוסי עם השוואתה תוך וזאת הישראלית,

אחרות.

וגופניים נפשיים סימפטומים של מדדים
שאלות ארבע נפשיים, סימפטומים בנושא שאלות שלוש כלל הישראלי השאלון
כל ועייפות. להירדם קשיים בנושא שאלות ושתי גופניים סימפטומים בנושא
השאלות עם מלאה בצורה הלימות והן הבינלאומי מהשאלון נלקחו הללו השאלות

למחקר. השותפות המדינות בשאר שנשאלו

בה התדירות את שבדקו שאלות משלוש הורכב נפשיים בסימפטומים שעסק המדד
נבדקים עצבנות. ו/או כעס ירוד, מצברוח האחרונים החודשים בששת הנבדק הרגיש
החודשים בששת יום כל כמעט הרגשות מאותן יותר או אחת הרגישו כי שדיווחו
מצב בעלי נבדקים להגדרת אינדיקציה מהווה המדד זה. במדד נכללו האחרונים

ירוד. נפשי

בה התדירות את שבדקו שאלות מארבע הורכב גופניים בסימפטומים שעסק המדד
ו/או גב כאב בטן, כאב ראש, כאב האחרונים החודשים בששת הנבדק הרגיש
מפעם יותר הרגשות מאותן יותר או אחת הרגישו הם כי שדיווחו נבדקים סחרחורת.

זה. במדד נכללו האחרונים החודשים בששת בשבוע

שני הרכיבו גופניים בסימפטומים והן נפשיים בסימפטומים הן שעסקו השאלות שבע
אחד שחוו שדיווחו נבדקים אותם את כלל האחד סימפטומים: של כלליים מדדים
כמעט האחרונים החודשים בששת הגופניים ו/או הנפשיים מהסימפטומים יותר או
מהסימפטומים יותר או אחד שחוו שדיווחו נבדקים אותם את כלל והשני יום, כל
מדדים שני בשבוע. מפעם יותר האחרונים החודשים בששת הגופניים ו/או הנפשיים

חומרה. דרגות בשתי פסיכוסומטיים סימפטומים עם הנבדקים את מגדירים אלו

הרגיש תדירות באיזו מדדה האחת ועייפות. להירדם קשיים מדדו שאלות שתי
תדירות באיזו מדדה והשנייה להירדם, קשיים האחרונים החודשים בששת הנבדק
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הורכבו מדדים שני בבוקר. לביתהספר הולך הוא כאשר עייף הנבדק מרגיש
והשני בשבוע, מפעם יותר של בתדירות להירדם קשיים מדד האחד אלו: משאלות
יותר או פעמים ארבע של בתדירות בבוקר לביתהספר בדרך עייפות הרגשת מדד

בשבוע.

תוצאות
תופניים נפשיים סימפטומים

שבששת התלמידים אחוז את מציג התרשים יתד. נפשי למצב מתייחס 74 תרשים
יום, כל כמעט מצוברחים ו/או עצבניים ו/או כועסים הרגישו האחרונים החודשים
חוו י"א עד ו' כיתות תלמידי מכל כרבע כי מראות התוצאות וכיתה. מין לפי
על הדיווח שיעור יורד כך הגיל שעולה ככל יום. כל כמעט אלו נפשיים סימפטומים
בששת כי דיווחו ו'ז' בכיתות התלמידים מכלל ש28.10/0 כך נפשיים, סימפטומים
26.20/0 לעומת יום, כל כמעט נפשיים סימפטומים חוו הם האחרונים החודשים
יותר שכיחים אלו סימפטומים ו'ז' בכיתות י'י"א. בכיתות ו0/נ<19.7 ח'ט' בכיתות
אותם על מדווחות והבנות מתהפך המצב הגבוהות בכיתות ואילו הבנים, בקרב

יותר. גבוהה בתדירות סימפטומים

ו/או כועסים הרגישו האחרונים החודשים שבששת התלמידים אחוז :74 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי יום, כל כמעט מצוברחים ו/או עצבניים
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התלמידים אחוז את מציג התרשים גופניים. לסימפטומים מתייחס 75 תרשים
ו/או גב כאב ו/או בטן כאב ו/או ראש כאב הרגישו האחרונים החודשים שבששת
משליש למעלה כי מראות התוצאות וכיתה. מין לפי בשבוע, מפעם יותר סחרחורת
בנות בשבוע. מפעם יותר אלו גופניים סימפטומים חוו י"א עד ו' כיתות תלמידי מכל
בנים, מאשר (44.90/0) גופניים סימפטומים של בהרבה גבוה שיעור על מדווחות
שתי מכל אחת כמעט יורד. השיעור הבנים שבקרב בעוד הגיל, עם עולה זה ושיעור
או בשבוע פעם של בתדירות גופניים סימפטומים על מדווחת הגבוהות בכיתות בנות

יותר.

ו/או ראש כאב הרגישו האחרונים החודשים שבששת התלמידים אחוז :75 תרשים
אומדנים וכיתה: מין לפי בשבוע, מפעם יותר סחרחורת ו/או גב כאב ו/או בטן כאב

1994 משוקללים,
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של הרבלאומי בסקר שהשתתפו המדינות וארבע עשרים מתוך ושתיים עשרים
אספו ,(WH0HBSC) נוער בני של בריאות התנהגויות על העולמי הבריאות ארגון
שבששת התלמידים אחוז את מציג 99 לוח וגופניים. נפשיים סימפטומים על נתונים
יום, כל כמעט מצוברחיס ו/או עצבניים ו/או כועסים הרגישו האחרונים החודשים
מהשיעור הבנים, בקרב השיעור לפי בלוח מדורגות המדינות וגיל. מין מדינה, לפי

ביותר. הנמוך אל ביותר הגבוה
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יותר גבוה נפשיים סימפטומים על הדיווח שיעור המדינות בכל כי מראות התוצאות
11 הגיל בקבוצת מדורגים הישראלים התלמידים בנים. אצל מאשר בנות אצל
השני. במקום  ו15 13 הגיל ובקבוצות הראשון, במקום  ביותר החמור במקום
במקום הישראליות התלמידות מדורגות אחרות, במדינות לתלמידות בהשוואה
ביותר הגבוה ובמקום 13 הגיל בקבוצת השני במקום ,11 הגיל בקבוצת השלישי
של מתחושות הסובלים הישראלים התלמידים שיעור  ככלל .15 הגיל בקבוצת
המדינות באותן לפחות  באירופה מהגבוהים הוא ירוד רוח ומצב עצבנות כעס,

למחקר. השותפות

עצבניים ו/או כועסים הרגישו האחרונים החודשים שבששת התלמידים אחוז :99 לוח
וגיל מין מדינה, לפי יום, כל כמעט מצוברחים ו/או

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
48.4 32.7 קנדה 41.0 28.7 קנדה 39.1 32.3 ישראל
49.1 32.2 '"יי* 41.0 28.1 ישיאל 36.9 29.9 קנדה
41.5 25.8 הצרפתית בלגיה 33.4 26.3 סקוטלנד 36.8 27.9 רוסיה
36.3 24.5 ויילס 35.0 25.9 י"לס 33.9 27.9 הצפונית אירלנד
33.7 23.9 הצפונית אירלנד 40.4 25.6 ליטא 35.5 25.7 ויילס
41.2 22.8 ליטא 38.9 25.5 הצרפתית בלגיה 41.8 25.1 ליטא
31.6 22.8 אסטוניה 32.8 24.6 אסטוניה 36.7 25.1 הצרפתית בלגיה
35.5 21.5 צרפת 35.8 23.0 הצפונית אירלנד 41.0 23.6 אסטוניה
27.9 20.5 הפלמית בלגיה 31.0 22.7 צרפת 31.4 231 סלובקיה
37.8 20.4 סקוטלנד 33.1 19.6 שבדיה 32.1 22.8 ציפת
39.1 20.3 שבדיה 25.7 18.4 הפלמית בלגיה 28.5 22.2 סקוטלנד
34.1 19.8 אוסטריה 26.9 17.5 אוסטריה 20.7 20.9 גרינלנד
39.9 19.2 הונגריה 28.6 17.3 הונגריה 23.0 19.5 שבדיה
33.5 18.4 גרמניה 30.4 16.8 סלובקיה 23.4 18.0 דנמרק
29.9 18.0 גרינלנד 30.0 16.8 גרמניה 29.8 17.8 הונגריה
30.4 17.9 פינלנד 21.4 16.7 נורבגיה 33.4 17.6 לטביה
29.4 17.9 נורבגיה 36.6 16.6 ריסיה 23.1 17.5 הפלמית בלגיה
33.1 16.9 סלובקיה 22.0 16.5 גרינלנד 24.0 16.8 אוסטריה
27.2 16.9 דנמרק 27.8 16.0 פינלנד 24.4 16.3 נורבגיה
31.5 16.6 רוסיה 27.2 15.1 דנמרק 31.5 16.0 פיליו
29.3 14.0 פולין 26.1 14.7 לטביה 32.8 15.3 גרמניה
32.6 13.3 לטביה 24.7 14.6 פולין 21.4 11.6 פינלנד

שבששת התלמידים אחוז את מציג הלוח גופניים. לסימפטומים מתייחס 100 לוח
סחרחורת ו/או גב כאב ו/או בטן כאב ו/או ראש כאב הרגישו האחרונים החודשים
שיעור המדינות ברוב כי מראות התוצאות וגיל. מין מדינה, לפי בשבוע, מפעם יותר
בהשוואה בנים. אצל מאשר בנות אצל יותר גבוה נפשיים סימפטומים על הדיווח
קבוצות בכל ביותר הגבוה במקום מדורגים הישראלים הבנים אחרות, למדינות
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מדורגות והן בדירוג גבוהות פחות קצת לעומתם, הישראליות, הבנות כאשר הגיל,
ובמקום 13 הגיל בקבוצת השלישי במקום ,11 הגיל בקבוצת החמישי במקום
התלמידים של בהשוואה הכללית המצב תמונת כאן גם .15 הגיל בקבוצת החמישי
התלמידים שיעור עגומה. במחקר השותפות במדינות לתלמידים הישראלים

במחקר. מהגבוהים הוא גופניים מסימפטומים הסובלים ובנות) (בנים הישראלים

ראש כאב הרגישו האחרונים החודשים שבששת התלמידים אחוז :100 לוח
מין מדינה, לפי בשבוע, מפעם יותר סחרחורת ו/או גב כאב ו/או בטן כאב ו/או

וגיל
15 גיל 13 גיל 11 גיל

בנות בנים מדינה בנות בניס מדינה בנות בנים מדינה
26.0 23.7 ישראל 26.8 26.8 י יעייאל 23.6 33.9 ישראל
29.6 19.0 הצרפתית בלגיה 26.0 22.3 הצפונית אירלנד 26.7 25.6 הצפונית אירלנד
20.8 16.9 הצפונית אירלנד 21.2 17.2 סקוטלנד 24.1 22.2 קנדה
26.3 16.1 צרפת 21.5 17.0 צרפת 14.0 17.8 צרפת
19.8 15.2 קנדה 20.5 16.5 קנדה 17.8 17.4 סקוטלנד
22.9 14.2 הונגריה 22.6 16.0 פולין 20.5 17.1 סלובקיה
26.9 12.7 פולין 22.4 15.6 הצרפתית בלגיה 26.7 16 9 ליטא
27.4 12.1 ליטא 29.2 14.2 ליטא 26.8 15.8 ריסיה
25.0 12.0 רוסיה 31.7 13.5 ריסיה 15.1 15.7 הצרפתית בלגיה
14.1 12.0 הפלמית בלגיה 19.8 13.4 הונגריה 20.3 13.4 פולין
14.3 11.9 סקוטלנד 20.0 13.0 סלובקיה 13.7 12.1 הונגריה
20.0 9.8 סלובקיה 16.6 11.0 בלגיההפלמית 19.2 11.9 אסטוניה
15.6 9.8 אסטוניה 15.0 10.9 ויילס 20.6 11.8 לטביה
12.0 7.5 ויילס 11.0 10.1 פינלנד 14.2 11.7 ויילס
20.7 7.0 לטביה 10.8 9.2 גרינלנד 13.9 10.9 בלגיההפלמית
13.4 6.6 שבדיה 20.7 8.9 לטביה 10.2 9.9 פינלנד
11.4 6.2 גרמניה 12.3 8.5 שבדיה 11.7 8.8 גרמניה
9.4 5.7 פינלנד 14.8 8.4 אסטוניה 6.6 8.7 גרינלנד
9.0 5.7 אוסטריה 12.1 7.7 גרמניה 10.3 7.8 דנמרק
9.5 4.9 נורבגיה 8.2 6.8 נורבגיה 8.8 7.7 אוסטריה
15.2 4.5 גרינלנד 6.2 6.8 אוסטריה 12.0 69 נורבגיה
7.9 4.3 דנמרק 8.0 4.4 דנמרק 7.9 5.7 שבדיה

לפי וגופניים נפשיים סימפטומים על המדווחים התלמידים אחוז את מציג 101 לוח
(37.8^0) הוותיקים בקרב יותר גבוה אחוז סובייקטיבי. כלכלי ומצב עלייה סטטוס
בקרב לאחוז בהשוואה בשבוע מפעם יותר גופניים סימפטומים הרגשת על דיווחו
לא כלכלי מצב על שדיווחו תלמידים כי גם מראים הממצאים .(30.89''0) העולים
(40.9^0) גופניים ובסימפטומים (26.1^0) נפשיים בסימפטומים הרגישו טוב כלכך
מאוד. טוב או טוב כלכלי מצב על שדיווחו תלמידים מאשר יותר גבוהים באחוזים
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ספציפיים וגופניים נפשיים סימפטומים על שמדווחים התלמידים אחוז .101 לוח
כלכלי ומצב עלייה סטטוס ולפי זמן תדירות לפי האחרונים, החודשים בששת

1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי:
החודשים שבששת התלמידים אחוז

הרגישו: האחרונים
ו/או ראש כאב
ו/או בטן כאב כועסים
ו/או גב כאב עצבניים ו/או
סחרחורת מצוברחיס ו/או

בשבוע מפעם יותר יום כל כמעט
עלייה סטטוס

37.8 24.7 ותיקים
30.8 25.8 עולים

p<0.01 N.s. מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
35.0 23.2 מאוד טוב
35.5 24.6 טוב
40.9 26.1 טוב כלכך לא

p<0.001 p<0.05 מובהקות

76 תרשים ביחד. הפסיכוסומטיים הסימפטומים לכל מתייחסים ר77 76 תרשימים
בששת גופניים או נפשיים סימפטומים על שמדווחים התלמידים אחוז את מציג
מראות התוצאות וכיתה. מין לפי יום, כל כמעט של בתדירות האחרונים החודשים
כמעט כאלה סימפטומים חוו י"א עד ו' בכיתות התלמידים מכל משליש למעלה כי
הבנים בקרב פסיכוסומטיים מסימפטומים יום כל כמעט הסובלים שיעור יום. כל
הבנות, בקרב י'י"א. בכיתות 270/0 עד ו'ז' בכיתות מ41.40/0 הגיל עם בהדרגה יורד
ו'ז' בכיתות מ39.50/0 עולה אלה מסימפטומיס הסובלות שיעור זאת, לעומת
הגבוהות שבכיתות כך י'י"א, בכיתות לכ390/0 חזרה ויורד ח'ט' בכיתות לכ430/0

מהבנים. יותר הרבה אלו מסימפטומים סובלות הבנות

וגופניים נפשיים סימפטומים על שמדווחים התלמידים אחוז את מציג 77 תרשים
כי מראות התוצאות וכיתה. מין לפי בשבוע, מפעם יותר האחרונים החודשים בששת
מפעם יותר אלו סימפטומים חוו י"א עד ו' בכיתות התלמידים מכל כשנישלישים
בתרשים לתבנית דומה הגיל וקבוצות המינים בין ההבדלים תבנית כאשר בשבוע,

הקודם.
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בששת וגופניים* נפשיים סימפטומים על שמדווחים התלמידים אחוז ■. 76 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי יום, כל כמעט האחרונים החודשים

50 ך

45  414 39.5 ^ 39.2

20
15 

"< 
5
Q _ __^____

וז ח0 ייא

ראש כאב ו/או עצבנות ו/או כועס ו/או מצוברח כוללים: וגופניים נפשיים סימפטומים *

להירדם. קשיים ו/או סחרחורת ו/או גב כאב ו/או בטן כאב ו/או

בששת וגופניים* נפשיים סימפטומים על שמדווחים התלמידים r?nx ■. 77 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה; מין לפי בשבוע, מפעם יותר האחרונים החודשים
100 ך
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ראש כאב ו/או עצבנות ו/או כועס ו/או מצוברח כוללים: וגופניים נפשיים סימפטומים *

להירדם. קשיים ו/או סחרחורת ו/או גב כאב ו/או בטן כאב ו/או
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וגופניים נפשיים סימפטומים על המדווחים התלמידים אחוז את מציג 102 לוח
כלכלי ומצב עלייה סטטוס ולפי זמן תדירות לפי האחרונים, החודשים בששת
דיווחו (64.5^0) הוותיקים בקרב יותר גבוה אחוז כי מראים הממצאים סובייקטיבי.
העולים בקרב לאחוז בהשוואה בשבוע מפעם יותר וגופניים נפשיים סימפטומים על
הרגישו טוב כלכד לא כלכלי מצב על שדיווחו תלמידים כמו^ע, .(60.2^0)
(68.2^0) בשבוע מפעם ויותר (40.1>V0) יום כל כמעט וגופניים נפשיים בסימפטומים

מאוד. טוב או טוב כלכלי מצב על שדיווחו אלה מאשר יותר גבוהים באחוזים

חוו שאותם וגופניים* נפשיים סימפטומים על שמדווחים התלמידים אחוז :102 לוח
כלכלי ומצב עלייה סטטוס ולפי זמן תדירות לפי האחרונים, החודשים בששת

1994 משוקללים, אומדנים י. סובייקטיבי
החודשים בששת כי שדיווחו התלמידים אחוז
וגופניים: נפשיים סימפטומים חוו האחרונים
בשבוע מפעם יותר יום כל כמעט

עלייה סטטוס
64.5 37.6 ותיקים
60.2 36.5 עולים

p<0.05 n.s. מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
58.8 35.8 מאוד טוב
63.9 36.5 טוב
68.2 40.1 טוב כלכך לא

p<0.001 P<0.01 מובהקות
ראש כאב ו/או עצבנות ו/או כועס ו/או מצוברח כוללים: וגופניים נפשיים סימפטומים *

להירדם. קשיים ו/או סחרחורת ו/או גב כאב ו/או בטן כאב ו/או

ועייפות להירדם קשיים
קשיים הרגישו האחתנים החודשים שבששת התלמידים אחוז את מציג 78 תרשים
חמישה מכל אחד כי מראות התוצאות וכיתה. מין לפי בשבוע, מפעם יותר להירדם

בשבוע. מפעם יותר להירדם קשיים חווה י"א עד ו' בכיתות תלמידים
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להירדם קשיים הרגישו האחרונים החודשים שבששת התלמידים אחוז :78 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי בשבוע, מפעם יותר
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לביתהספר הולכים הם כאשר עייפים המרגישים התלמידים אחוז :79 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה; מין לפי בשבוע, יותר או פעמים ארבע בבוקר,

50 ך
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הולכים הם כאשר עייפים המרגישים התלמידים אחוז את מציג לעיל 79 תרשים
מראות התוצאות וכיתה. מין לפי יותר, או בשבוע פעמים ארבע בבוקר, לביתהספר
בדרך עייף מרגיש י"א עד ו' בכיתות תלמידים ארבעה כל מתוך אחד תלמיד כי
המינים, בין מובהק אבל קטן הבדל קיים יותר. או בשבוע פעמים ארבע לביתהספר
בדרך עייפים מרגישים הם כי מדווחים מהבנות, 22.40/0 לעומת מהבנים כש25.80/0
הגיל קבוצות בין מובהק אבל קטן הבדל קיים כמו^, גבוהה. בתדירות לביתהספר
23.20/0 לעומת זו תופעה על מדווחים מהתלמידים 22.80/0 ו'ז' כשבכיתות זו, בתופעה
בשיעור עלייה ישנה בגיל העלייה עם כלומר, י'י"א. בכיתות 26.2 ו0/0 ח'ט' בכיתות

לביתהספר. בדרך עייפות הרגשת על הדיווח

ארגון של לאומי הרב בסקר שהשתתפו המדינות וארבע עשרים מתוך ושתיים עשרים
נתונים אספו ,(WHOHBSC) נוער בני של בריאות התנהגויות על העולמי הבריאות
התלמידים אחוז את מציג 103 לוח לביתהספר. בדרך ועייפות להירדם קשיים על
לפי בשבוע, מפעם יותר להירדם קשיים הרגישו האחרונים החודשים שבששת
מהשיעור בנים, בקרב התופעה שיעור לפי בלוח מדורגות המדינות וגיל. מין מדינה,

ביותר. הנמוך אל ביותר הגבוה

גבוהים להירדם קשיים על הדיווח שיעורי מהמדינות בחלק כי מראות התוצאות
ובפרט הישראלים, התלמידים הבנים. אצל מהמדינות ובחלק הבנות אצל יותר
13 הגיל ובקבוצות העשירי במקום 11 הגיל בקבוצת  יחסית גבוה מדורגים הבנים,
בקבוצת ה13 במקום מדורגות הישראליות הבנות לעומתם, החמישי. במקום ו15

.15 הגיל בקבוצת השמיני ובמקום 13 הגיל בקבוצת ה11 במקום ,11 הגיל

לביתהספר הולכים הם כאשר עייפות המרגישים התלמידים אחוז את מציג 104 לוח
ברוב כי מראות התוצאות וגיל. מין מדינה, לפי בשבוע, יותר או פעמים ארבע בבוקר,
בנים אצל יותר גבוה לביתהספר בדרך עייפות הרגשת על הדיווח שיעור המדינות
,11 הגיל בקבוצת השלישי במקום מדורגים הישראלים הבנים בנות. אצל מאשר
הבנות .15 הגיל בקבוצת השמיני ובמקום 13 הגיל בקבוצת השישי במקום
בקבוצות השביעי ובמקום 11 הגיל בקבוצת השישי במקום מדורגות הישראליות
עייפות שיעורי על מדווחים הישראלים התלמידים  אחרות במילים ו15. 13 הגיל

בלוח. האחרות המדינות לרוב בהשוואה גבוהים

■.._, . "י י יי  .  י  י  י#ר *
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התלמידים אחוז ואת להירדם המתקשים התלמידים אחוז את מציג 105 לוח
גבוה אחוז סובייקטיבי. כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי בבוקר עייפים המרגישים
בדרך גבוהה בתדירות עייפות הרגשת על דיווחו (25.10/0) הוותיקים בקרב יותר
כי מהלוח עולה עוד .(12.30/0) העולים בקרב לאחוז בהשוואה בבוקר, לביתהספר
מפעם יותר להירדם קשיים הרגישו טוב כלכך לא כלכלי מצב על שדיווחו תלמידים
גבוהים באחוזים (26.10/0) בבוקר לביתהספר בדרך עייפים והרגישו (23.80/0) בשבוע

מאוד. טוב או טוב כלכלי מצב על שדיווחו אלה מאשר יותר

יותר להירדם קשיים הרגישו האחרונים החודשים שבששת התלמידים אחוז :103 לוח
וגיל מין מדינה, לפי בשבוע, מפעם

15 גיל 13 גיל גילג1
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
28.2 21.7 ייילס 29.7 24.6 צרפת 30.2 30.5 צרפת
31.5 21.3 ציפת 25.6 24.1 ייילס 26.7 28.3 סקוטלנד
27.1 21.0 קנדה 25.7 22.1 הצפונית אירלנד 31.1 27.6 קנדה
25.3 20.9 הצפונית אירלנד 26.9 22.0 קנדה 25.4 25.9 הצפונית אירלנד
22.4 20.0 ישראל 17.9 21.0 ישראל 29.0 25.3 דנמרק
18.0 19.8 גרינלנד 22.5 20.2 סקוטלנד 32.0 24.9 רוסיה
22.9 18.5 שבדיה 21.3 19.6 "מרק 27.3 24.9 הצרפתית בלגיה
26.6 17.7 הצרפתית בלגיה 18.9 18.9 שבדיה 21.2 23.7 שבדיה
22.4 16.6 ריסיה 24.7 18.0 הצרפתית בלגיה 28.1 23.0 ויילס
25.4 16.1 סקוטלנד 28.0 17.5 רוסיה 19.1 21.4 ישראל
21.2 14.5 אסטוניה 20.6 16.4 אסטוניה 23.1 19.1 נורבגיה
17.3 12.7 לטביה 13.8 15.1 גרינלנד 15.9 18.3 סלובקיה
14.2 13.3 "מרק 17.6 14.9 גרמניה 27.1 18.1 אסטוניה
18.1 12.4 נורבגיה 15.4 14.3 אוסטריה 16.6 16.8 ליטא
21.5 11.8 סלובקיה 14.9 13.2 נורבגיה 21.8 16.1 גרמניה
15.8 11.7 גרמניה 17.1 13.1 סלובקיה 12.1 16.1 פינלנד
12.8 11.3 פינלנד 16.9 13.0 לטביה 18.2 14.2 אוסטריה
12.2 9.5 הונגריה 11.9 12.4 פינלנד 16.7 13.4 פולין
16.4 9.3 אוסטריה 13.9 11.3 ליטא 17.6 13.2 לטביה
14.2 8.9 ליטא 11.7 8.9 הונגריה 14.9 13.1 גרינלנד
15.8 8.6 פולין 13.4 8.5 פולין 15.7 12.7 הונגריה
10.5 6.4 הפלמית בלגיה 7.2 7.6 הפלמית בלגיה 9.4 9.9 הפלמית בלגיה
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בבוקר, לביתהספר הולכים הס כאשר עייפות המרגישים התלמידים אחוז :104 לוח
וגיל מין מדינה, לפי בשבוע, יותר או פעמים ארבע

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
46.6 49.5 נורבגיה 36.4 40.0 נורבגיה 122 344 נורבגיה
29.0 38.4 שבדיה 31.7 33.7 אוסטריה 26.8 29.1 אוסטריה
37.2 37.3 אוסטריה 25.8 32.8 פינלנד 16.6 25.2 ישיאל
33.9 34.9 פינלנד 22.3 31.7 דנמרק 20.6 24.5 דנמרק
24.9 32.3 "מרק 18.3 30.8 שבדיה 14.6 24.1 הצפונית אירלנד
27.8 29.2 גרמניה 21.6 28.4 י"ייאל 16.2 23.8 פינלנד
26.3 29.2 הצפונית אירלנד 19.8 26.5 הצפונית אירלנד 23.0 22.8 גרמניה
28.2 29.1 ישיאל 23.8 26.3 גרמניה 20.7 22.6 הצרפתית בלגיה
27.4 28.8 קנדה 25.1 23.8 הצרפתית בלגיה 15.5 19.7 סקוטלנד
30.4 28.1 ייילס 21.3 22.9 קנדה 15.8 18.8 אסטוניה
24.8 27.8 הצרפתית בלגיה 21.3 22.7 סקוטלנד 14.6 18.1 קנדה
28.8 27.5 סקוטלנד 21.0 22.6 ייילס 16.3 17.4 הונגריה
16.2 21.4 הפלמית בלגיה 14.6 17.7 צרפת 16.4 17.1 ויילס
23.1 20.5 הונגריה 16.7 15.6 אסטוניה 14.0 16.0 שבדיה
15.1 19.2 צרפת 8.2 15.5 הפלמית בלגיה 13.0 14.9 רוסיה
18.2 18.8 סלובקיה 15.8 15.1 הונגריה 11.4 14.8 סלובקיה
14.6 18.6 אסטוניה 10.6 14.6 סלובקיה 10.9 13.2 צרפת
10.9 16.2 ציכיה 9.0 12.6 צ'כיה 7.4 11.2 צ'כיה
15.1 14.4 ריסיה 15.9 11.4 רוסיה 8.0 11.1 בלגיההפלמית
8.7 14.2 גרינלנד 5.7 8.3 ספרד 10.8 9.4 לטביה
10.5 11.5 ספרד 3.7 8.1 פולין 6.4 7.0 ספרד
4.7 7.0 פולין 10.3 7.5 נרינלנד 6.8 6.3 גרינלנד
6.2 6.8 לטביה 7.1 5.7 לטביה 4.5 5.5 ליטא
3.1 4.7 ליטא 5.3 4.5 ליטא 4.6 4.8 פיליו

כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי בבוקר, ועייפות להירדם קשיים :105 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי:

התלמידים אחוז
עייפים המרגישים התלמידים אחוז
הולכים הם כאשר בששת שהרגישו
בבוקר, לביתהספר האחרונים החודשים

או פעמים ארבע יותר להירדם קשיים
בשבוע יותר בשבוע מפעם

עלייה סטטוס
25.1 21.9 ותיקים
12.3 19.1 עולים

p<0.001 n.s. מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
23.1 20.7 מאוד טוב
22.8 20.5 טוב
26.1 23.8 טוב כלכך לא

p<0.01 p<0.01 מובהקות
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ומסקנות סיכום
לגבי והן הנפשיים הסימפטומים לגבי הן מדאיגים ממצאים התקבלו זה פרק בניתוח
גופניים סימפטומים של שכיחותם בישראל. נוער בני בקרב הגופניים הסימפטומים
אחרות. מדינות לעומת בישראל, הבנים בקרב במיוחד מאוד, גבוהה ברמה נמצאה
יחסית מאוד גבוהים שיעורים ישנם בישראל בנות בקרב והן בנים בקרב הן כמו^,
של יחסית מאוד גבוהים שיעורים נמצאו עוד שליליים. נפשיים סימפטומים של
בדרך עייפות ושיעורי הבנים, בקרב בפרט נוער, בני בקרב להירדם קשיים
אצל והן בנים אצל הן במחקר השותפות המדינות בקרב מהגבוהים לביתהספר

בנות.

המופיעים הנוער, בני של החיים תחומי לכל מתקשרות זה בפרק שנחקרו התופעות
התופעות של ההבנה את להעמיק צורך יש ,p< זה. ספר של השונים בפרקים

אלה. לתחומים הקשורות

14
תרופות צריכת
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

מבוא
בין הבחנה נעשתה לא בשאלון נוער. בני עלידי בתרופות בשימוש עוסק זה פרק
התרופות רוב מרשם. ללא שנלקחו תרופות לבין רופא מרשם פי על שנלקחו תרופות
הבינלאומיות בהשוואות מרשם. דורשות שאינן תרופות הינן זה בפרק המוזכרות
הבדלים ישנם כי בחשבון לקחת יש השונות, בתרופות השימוש שיעורי לגבי
התרבותית והתפיסה התרופות נגישות התרופות, עלות לגבי מדינות בין משמעותיים

קלים. בסימפטומים לטיפול בתרופות שימוש לגבי מדינה באותה



בישראל נוער 230

צריכתתרופות של מדדים
נלקחו השאלות כל תרופות. צריכת בנושא שאלות שש כלל הישראלי השאלון
בשאר שנשאלו השאלות עם מלאה בצורה הלימות והן הבינלאומי מהשאלון

למחקר. השותפות המדינות

לשם האחרון בחודש תרופות לנטילת מתייחסות תרופות בצריכת העוסקות השאלות
שינה נדודי בטן, כאב ראש, כאב הצטננות, שיעול, הבאים: המחלה בסימני טיפול
הנבדקים את כולל הראשון המדד השאלות. משש הורכבו מדדים שני ועצבנות.
המחלות בסימני לטיפול יותר או אחז* תיופה לקחו האחרון בחודש כי שדיווחו
שתי לקחו האחרון בחודש כי שדיווחו הנבדקים את כולל השני המדד שלעיל.

שלעיל. המחלות בסימני לטיפול יותר או תרופות

תוצאות
יותר או אחת תרופה האחרון בחודש שלקחו התלמידים אחוז את מציג 80 תרשים
שינה בנדודי ו/או בטן בכאב ו/או ראש בכאב ו/או בהצטננות ו/או בשיעול לטיפול
התלמידים מכל כמחצית כי מראים הממצאים וכיתה. מין לפי בעצבנות, ו/או
משמעותי הבדל קיים האחרון. בחודש לפחות אחת תרופה נטלו י"א עד ו' בכיתות
מהבנים יותר תרופות נטילת על מדווחות כשבנות תרופות, נטילת לגבי המינים בין
צריכת בשכיחות עלייה קיימת כי נמצא כמו^, בהתאמה). ,40.1^0 לעומת 59.7^0)
נטילת על מהתלמידים 46.80/0 מדווחים ו'ז' שבכיתות כך בגיל, העלייה עם התרופות
ו0'54.29 ז'ח' בכיתות 49.3^0 לעומת בחודש, אחת פעם לפחות של בתדירות תרופות
קיימת הבנות אצל כאשר וגיל מין בין אינטראקציה גם נמצאה י'י"א. בכיתות
הפוכה. התופעה הבנים שאצל בעוד בגיל, העלייה עם תרופות נטילת על בדיווח עלייה

יותר או תרופות שתי האחרון בחודש שלקחו התלמידים אחוז את מציג 81 תרשים
שינה בנדודי ו/או בטן בכאב ו/או ראש בכאב ו/או בהצטננות ו/או בשיעול לטיפול
לזו דומה זה בתרשים המוצגים הממצאים תבנית וכיתה. מין לפי בעצבנות, ו/או
נטילת על דיווחו י"א עד ו' בכיתות התלמידים מכל כרבע הקודם. בתרשים שהוצגה
לגבי המינים בין משמעותי הבדל קיים כאן גם האחרון. בחודש יותר או תרופות שתי
,16.3^0 לעומת 31.4^0) מהבנים יותר נטילתן על מדווחות שהבנות כך תרופות, נטילת
כשבכיתות בגיל, העלייה עם התרופות בנטילת משמעותית עלייה קיימת בהתאמה).
פעמיים לפחות של בתדירות תרופות נטילת על מהתלמידים 21.6^0 מדווחים ו'ז'
נמצאה כאן גם י'י"א. בכיתות ו0^26.5 ז'ח' בכיתות 24.1^0 לעומת בחודש,
תרופות נטילת על בדיווח עלייה קיימת הבנות אצל וגיל. מין בין אינטראקציה
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לטיפול יותר או אחת תרופה האחרון בחודש שלקחו התלמידים אחוז = 80 תרשים
ו/או שינה בנדודי ו/או בטן בכאב ו/או ראש בכאב ו/או בהצטננות ו/או בשיעול

1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי בעצבנות,

100 ך

90 

80 
67.4

70  60.2
60  51.2 1 1 1 1

ן G31 tnרדיר/  42 7 1 ו 823

וז ח0 ייא

לטיפול יותר או תרופות שתי האחרון בחודש שלקחו התלמידים אחוז :81 תרשים
ו/או שינה בנדודי ו/או בטן בכאב ו/או ראש בכאב ו/או בהצטננות ו/או בשיעול

1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי בעצבנות,

50
45 
40  36.8

35  325 1 |
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התופעה הבנים שאצל בעוד בגיל, העלייה עם בחודש פעמיים לפחות של בתדירות
הפוכה.

על העולמי הבריאות ארגון של הרבלאומי בסקר שהשתתפו המדינות וארבע עשרים
לוח תרופות. נטילת על נתונים אספו (WHOHBSC) נוער בני של בריאות התנהגויות
לטיפול יותר או אחת תרופה האחרון בחודש שלקחו התלמידים אחוז את מציג 106
ו/או שינה בנדודי ו/או בטן בכאב ו/או ראש בכאב ו/או בהצטננות ו/או בשיעול
בנים, בקרב השיעור לפי בלוח מדורגות המדינות וגיל. מין מדינה, לפי בעצבנות,

ביותר. הנמוך אל ביותר הגבוה מהשיעור

לטיפול יותר או תרופה האחרון בחודש שלקחו התלמידים אחוז :106 לוח
לפי בעצבנות, ו/או שינה בנדודי ו/או בטן בכאב ו/או ראש בכאב ו/או בהצטננות

וגיל מין מדינה,
גיל15 13 גיל 11 גיל

בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
87.5 68.3 ייילס 82.8 73!2 ייילס 72.9 69.8 ייילס
82.8 62 5 הצרפתית בלגיה 80.9 63.0 קנדה 72.6 67.5 קנדה
79.9 60.8 קנדה 76.7 62.1 הצפונית אירלנד 70.7 64.5 ליטא
78.8 591 הצפונית אירלנד 74.1 59.3 צרפת 76.2 62.1 הצרפתית בלגיה
80.2 58.5 סקוטלנד 64.7 58.1 הפלמית בלגיה 70.4 61.2 סקוטלנד
63.8 57.4 צ'כיה 77.6 58.0 הצרפתית בלגיה 59.7 60.5 צ'כיה
73.6 54.2 שבדיה 73.5 57.2 סקוטלנד 69.3 59.8 לטביה
80.8 53.0 צרפת 69.8 56.6 ליטא 68.5 59.6 הצפונית אירלנד
72.0 52.4 פולין 68.9 55.5 ספרד 66.0 59.6 אסטוניה
73.2 51.2 ספרד 68.8 54.2 פולין 67.9 59.2 צרפת
64.4 49.9 גרמניה 66.8 54.2 פינלנד 66.8 58.5 פיליו
70.2 49.1 ליטא 63.2 54.0 לטביה 67.3 57.4 הפלמית בלגיה
66.9 48.9 הפלמית בלגיה 71.3 53.7 שבדיה 62.5 54.6 ספרד
75.3 48.5 פינלנד 58.3 52.5 אסטוניה 61.6 51.9 שבדיה
65.1 46.4 לטביה 61.1 51 1 צ'כיה 55.7 51.9 פינלנד
57.9 46.1 הונגריה 51.9 47.7 גרינלנד 64.6 51.2 רוסיה
53.9 45.2 סלובקיה 63.7 46.3 רוסיה 43.9 49.0 גרינלנד
64.9 42.9 נורבגיה 54.1 45.4 נורבגיה 55.7 46.5 הונגריה
66 6 42.1 דנמרק 61.8 44.8 גרמניה 58.0 46.3 גרמניה
64.2 39.7 ישראל 50.9 42.7 סלובקיה 51.7 44.7 סלובקיה
45.8 39.4 גרינלנד 56.0 42.3 דנמרק 49.8 43.0 ישראל
59.6 391 אסטוניה 58.3 42.1 ישיאל 52.8 42.1 דנמרק
58.2 39.0 אוסטריה 47.0 38.3 אוסטריה 48.4 42.1 נורבגיה
64.0 38.0 ריסיה 58.2 38.2 הונגריה 43.2 34.0 אוסטריה

בחודש לפחות אחת תרופה נטילת שיעור המדינות, ברוב כי מראות התוצאות
התלמידים כי לומר ניתן כללית לבנים. בהשוואה בנות אצל יותר גבוה האחרון
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הישראליות התלמידות לחבריהם. יחסית נמוכים במקומות ממוקמים הישראלים
באופן ו15. 13 הגיל בקבוצות ה17 ובמקום 11 הגיל בקבוצת ה21 במקום מדורגות
ה22 במקום ,11 הגיל בקבוצת ה21 במקום הישראלים התלמידים מדורגים דומה,

.15 הגיל בקבוצת ה20 ובמקום 13 הגיל בקבוצת

יותר או תרופות שתי האחרון בחודש שנטלו התלמידים אחוז את מציג 107 לוח
שינה בנדודי ו/או בטן בכאב ו/או ראש בכאב ו/או בהצטננות ו/או בשיעול לטיפול
המדינות ברוב כי התוצאות מראות כאן גם וגיל. מין מדינה, לפי בעצבנות, ו/או
בהשוואה בנות אצל יותר גבוה האחרון בחודש לפחות תרופות שתי נטילת שיעור
ה19 במקום ,11 הגיל בקבוצת ה20 במקום מדורגות הישראליות התלמידות לבנים.
התלמידים מדורגים בדומה, .15 הגיל בקבוצת ה15 ובמקום 13 הגיל בקבוצת
ובמקום 13 הגיל בקבוצת ה21 במקום ,11 הגיל בקבוצת ה20 במקום הישראלים

.15 הגיל בקבוצת ה20

לטיפול יותר או תרופות שתי האחרון בחודש שלקחו התלמידים אחוז :107 לוח
לפי בעצבנות, ו/או שינה בנדודי ו/או בטן בכאב ו/או ראש בכאב ו/או בהצטננות

וגיל מין מדינה,
15 גיל ניל13 11 גיל

בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
66.9 42.5 ייילס 60.2 44.9 ייילס 47.0 43.3 קנדה
53.7 37.2 הצרפתית בלגיה 55.2 38.0 קנדה 49.3 42.7 ויילס
54.8 33.7 קנדה 51.2 35.6 הצפונית אירלנד 45.6 39.8 ליטא
54.3 32.9 הצפונית אירלנד 50.4 32.4 הצרפתית בלגיה 45.9 37.0 סקוטלנד
55.7 28.1 סקוטלנד 41.9 31.7 פולין 46.3 36.6 הצרפתית בלגיה
39.1 27.2 גרמניה 41.6 31.2 ליטא 42.1 36.1 אסטוניה
44.7 26.5 פולין 43.7 31.1 ספרד 40.7 45.6 ספרד
51.0 26.2 צרפת 43.6 30 8 סקוטלנד 40.6 34.6 הצפונית אירלנד
45.7 25.9 ספרד 38.8 30.6 הפלמית בלגיה 40.5 32.8 הפלמית בלגיה
32.2 25.4 צ'כיה 46.3 29.2 צרפת 39.3 31.8 פיליו
38.6 24.9 הפלמית בלגיה 29.0 28.3 אסטוניה 39.8 31.6 צרפת
41.2 22.9 פינלנד 32.6 24.6 צ'כיה 44.2 29.7 לטביה
29.1 22.6 סלובקיה 31.7 24.3 לטביה 32.2 29.2 צ'כיה
42.0 22.1 ליטא 35.4 24.2 שבדיה 25.8 29.0 גרינלנד
31.4 22.0 הונגריה 27.7 23.6 גרינלנד 31.6 24.3 גרמניה
41.7 21.4 שבדיה 33.5 21.5 פינלנד 29.6 24.2 הונגריה
35.5 18.9 לטביה 29.0 19.6 גרמניה 32.6 21.6 רוסיה
38.8 17.8 נורבגיה 28.5 18.6 נורבגיה 26.5 20.7 סלובקיה
25.9 17.5 גרינלנד 32.1 18.4 הונגריה 26.3 20.7 שבדיה
36.4 17.3 י"ייאל 31.1 17.5 רוסיה 25.6 20.7 ישראל
28.4 16.3 אסטוניה 28.7 17.0 י"ייאל 24.1 20.3 פינלנד
30.2 15.2 ריסיה 21.0 16.9 סלובקיה 22.1 19.8 נורבגיה
26.5 14.5 אוסטריה 20.0 13.2 אוסטריה 20.8 15.4 דנמרק
35.9 11.8 דנמרק 24.9 12.8 דנמרק 16.4 12.1 אוסטריה
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כי נמצא ספציפיים בסימפטומים לטיפול תרופות צריכת של יותר מפורט בניתוח
בכאבי לטיפול תרופות נטילת בשיעור בינוני במקום מדורגים הישראלים הבנים
בשיעור אחרות למדינות בהשוואה מאוד נמוך מדורגים הם זאת, לעומת ראש.
תרופות בצריכת האחרון במקום ומדורגים להירדם, בקשיים לטיפול תרופות צריכת
תרופות הצורכות הישראליות הבנות אחוז לעומתם, בהצטננות. או בשיעול לטיפול
מהבנות %17v כך בגיל, העלייה עם משמעותי באופן עולה בטן בכאבי לטיפול
15 בגיל מהבנות 400/0 לעומת בטן, בכאבי לטיפול תרופה צרכו 11 בגיל הישראליות
של היחסי המיקום על משפיעה בצריכה המשמעותית העלייה אלו. תרופות הצורכות
ה14 במקום ממוקמות הן 11 שבגיל כך הבינלאומית בהשוואה הישראליות הבנות
תוצאות של מפורטים לוחות זה. במדד החמישי במקום ממוקמות הן 15 בגיל ואילו

.(King et al. 1996) המחקר תוצאות של הבינלאומי בפרסום למצוא ניתן אלו

בכאב ו/או בהצטננות ו/או בשיעול לטיפול תרופה שלקחו התלמידים אחוז :108 לוח
ומצב עלייה סטטוס לפי בעצבנות, ו/או שינה בנדודי ו/או בטן בכאב ו/או ראש

1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי
התלמידים אחוז התלמידים אחוז
בחודש שלקחו בחודש שלקחו
שתי האחרון תרופה האחרון

יותר* או תרופות יותר* או אחת
עלייה סטטוס

23.8 49.8 ותיקים
26.5 52.4 עולים

p<0.05 N.S. מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
23.8 48.6 מאוד טוב
23.3 49.6 טוב
25.1 51.2 לאכלכךטוב
N.S. N.S. מובהקות

ו/או שינה בנדודי ו/או בטן בכאב ו/או ראש בכאב ו/או בהצטננות ו/או בשיעול לטיפול *

בעצבנות

לטיפול תרופות מספר או תרופה שנטלו התלמידים אחוז את מציג לעיל 108 לוח
ו/או שינה בנדודי ו/או בטן בכאב ר/או ראש בכאב ו/או בהצטננות ו/או בשיעול
אין לראות, שניתן כפי סובייקטיבי. כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי בעצבנות,
השונות הכלכלי המצב מקבוצות תלמידים ובין לוותיקים עולים בין הבדלים
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סטטיסטית מובהק הבדל נמצא זאת, לעומת יותר. או אחת תרופה בנטילת כשמדובר
שאחוז כך יותר, או תרופות שתי בנטילת כשמדובר והוותיקים העולים קבוצת בין
בחודש יותר או תרופות שתי נטילת על דיווחו (26.50/0) העולים בקרב יותר גבוה

.(23.8^0) הוותיקים בקרב לאחוז בהשוואה האחרון

ומסקנות סיכום
וכ0^40 מהבנות כ600/0 כי עולה נוער בני בקרב התרופות צריכת של התופעה מניתוח
ו/או גופניים בסימפטומים לטיפול לפחות אחת תרופה האחרון בחודש נטלו מהבנים
לטיפול האחרון בחודש יותר או תרופות שתי נטלו מהתלמידים כרבע נפשיים.
אחרות, למדינות בהשוואה גבוהים הינם אלו שאחוזים למרות אלו. בסימפטומים
מנתחים כאשר ברם, הנמוכים. בין הוא בישראל התרופות צריכת של הכללי הדפוס
צריכת שיעור כי עולה סימפטומים של שונים סוגים לגבי התרופות צריכת את
בהשוואה ביותר הנמוך הוא הצטננות ו/או שיעול בגין בישראל התרופות
וכאבי בטן כאבי ראש, כאבי בגין התרופות צריכת שיעור זאת, לעומת הבינלאומית.

זו. בהשוואה בינוניגבוה הוא גב

בקרב יותר שכיחה תרופות צריכת למחקר, השותפות המדינות בכל גם כמו בישראל,
בתתפות נכון לשימוש בחינוך לב תשומת למקד יש ,p< בנים. בקרב לעומת בנות

החיים. בהמשך אלה דפוסים על להשפיע שיכול דבר הצעירים, בגילים
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15
פציעות

♦♦♦♦♦♦♦♦♦:.♦♦♦♦

מבוא
ונוער ילדים של ובטיחותם בריאותם על המרכזי האיום היא מפציעות היפגעות
Gordon 1949; Wheatley 1949; Committee on) בפרט ובישראל, בכלל, המערבי, בעולם
מקרי מרבית .(Trauma Research 1985; Harel 1988; Scheidt 1988; Goifn et al. 1989
(גורמים והרעלות מפציעות כתוצאה נגרמים נוער ובני ילדים בקרב המוות
ימי של משמעותי לאובדן גורמות קטלניות שאינן פציעות לכך, בנוסף חיצוניים).
Harel) לצמיתות נכות מקרי של גבוה ולשיעור אשפוז ימי של רב למספר לימוד,

.(1988; Rodriguez 1990; Baker et al. 1992; Scheidt et al. 1995

ניתן שאינו אקראי אירוע כאל מפציעות היפגעות אל להתייחס בציבור נטייה קיימת
pwn מתפלגים אינם הפציעה אירועי מרבית כי הוכיחו רבים מחקרים לשליטה.
למעשה, .(Robertson 1992) למניעה ניתנים pN והם באוכלוסייה אקראי
של ישירה תולדה המקרים, ברוב היא, פציעה ומקרי תאונות של התרחשותם
האדם בני שבה הדרך ושל ופועל, חי האדם בה הפיזית בסביבה מסוכנים אפיונים
בגילים נוער שבני היות במיוחד, גבוהה הנוער בני בקרב הסכנה זו. בסביבה מתנהגים
ספורטיביות, פעילויות כגון להיפגעות, המועדים בתחומים מאוד פעילים אלה
ייחודיות סיכון בהתנהגויות מעורבים הם pi והתקוטטויות, חברה משחקי

.(Scheidt 1988) אלכוהול שתיית לאחר נהיגה כגון זו, חיים בתקופת הנרכשות

צורך יש נוער, בני בקרב היפגעות למניעת יעילות אסטרטגיות ולהעריך לפתח במטרה
הגורמים ועל הנוער, בני בקרב הפציעה סוגי התפלגות על במידע אקוטי
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סיכויי על המשפיעים והסביבתיים החברתיים ההתנהגותיים, הפסיכולוגיים,
.(Rivera 1985; Harel 1988, Scheidt 1988, Scheldt et al. 1995) ההיפגעות

מוגבלים נוער ובני ילדים של היפגעות שיעורי על ישראל במדינת הקיימים הנתונים
עקב ילדים תמותת על לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני מידע. מקורות למספר
התמותה שיעור 19921990 בשנים כי מראים, אחרות ותאונות דרכים תאונות
1915 בני ובקרב אלף, למאה 4.5 היה היהודי במגזר 145 בני בנים בקרב מתאונות
מתאונות התמותה שיעור היהודי במגזר הבנות בקרב זאת, לעומת אלף. למאה 15.9

.(1995 rmNp) אלף למאה 5.8 1915 ובגילים אלף למאה 2.9 היה 145 בגילים

מכוונות לא פציעות עקב 1710 בגילים נוער לבני אשפוזים 4,537 נרשמו 1994 בשנת
אשפוז. ימי ב19,852 שהסתכמו בישראל, המרכזיים בתיהחולים ב21 (תאונות)
או בשנה אחת מפעם יותר שנפצעו ילדים של חוזרים אשפוזים כוללים אלו נתונים

.(1995 ^אריה קודמת מפציעה הנובע רפואי מצב בגלל שוב שאושפזו

על בתיספר של דיווחים מרכז והספורט, התרבות החינוך, במשרד לבטיחות הגף
הדיווחים וממנו. אליו בדרך או ביתהספר בשטח המתרחשות תלמידים של פציעות
1993/94 הלימודים בשנת אלו, נתונים פי על מנכ"ל. חוזר לפי נעשים החינוך למשרד
כי לחשב ניתן לפיכך, החינוך. מערכת בכל תלמידים אלף לכל פציעות 7.7 נרשמו
החינוך, משרד שבפיקוח בלבד העברי בחינוך ו'י"א בכיתות תלמידים 437,722 מתוך
מכלל מ10/0 פחות המהווים ,1993/94 הלימודים בשנת תלמידים 3,370 נפצעו
סביר .(1995 לבטיחות, המחלקה והספורט, התרבות החינוך, (משרד התלמידים
px אליו, בדרך או בביתהספר המתרחשות מהתאונות מאוד קטן חלק רק כי להניח

.(1995 rrnNp) למשרד מדווחות

שמתמקדות נוער בני בקרב והיפגעות סיכון התנהגויות על הלאומי בסקר השאלות
של עצמי מדיווח הנאסף מידע בישראל, לראשונה מספקות, פציעה באירועי
פציעה אירועי התפלגות על אפידמיולוגית מצב תמונת לקבל המאפשר הנפגעים,
התנהגותיים גורמים של ארוכה שורה ועל י"א, עד ו' בכיתות בתיספר תלמידי בקרב

להיפגעות. המוביל בתהליך המעורבים וחברתיים

מדינות ומ21 מקנדה דומים נתונים מישראל, לנתונים בנוסף מוצגים, זה בפרק
עם בישראל שנאספו הנתונים של ההשוואה בעת בסקר. שהשתתפו באירופה
סיבות. מספר בשל רבה בזהירות לנהוג יש אחרות במדינות שנאספו הנתונים
שנת במהלך שונות זמן בנקודות למחקר השותפות במדינות נאספו הנתונים
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להתבטא זו השפעה עלולה מעונתיות, מושפעים הפציעה ששעורי היות הלימודים.
שנחקרו הפציעות לכך, בנוסף השונות. המדינות בין הפציעה בשיעורי בהבדלים
בין הבדלים קיימים אחות. או חובש רופא, בידי טיפול שדרשו פציעות הן בסקר
הבדלים בהם, השימוש ובמידת הרפואיים השירותים נגישות ברמת המדינות

הפציעה. נתוני בתוצאות הבינלאומית בהשוואה ביטוי לידי לבוא היכולים

פציעות של מדדים
ממחקרים נלקחו אלו שאלות היפגעות. בנושא שאלות שמונה כלל המחקר1 שאלון
לסקר נספח  1988 ילדים בריאות סקר כולל ונוער, ילדים פציעות בנושא קודמים
משותפת תחלואה על האמריקאי הלאומי הסקר ארה"ב; ממשלת של לאומי בריאות
ממשלת של נוער בני של בריאות התנהגויות וסקר ; 1990n (CoMorbidity Study)
ניתן שימוש, נעשה בהם המדדים של מתודולוגים בהיבטים ממצה דיון .1990 קנדה

.NCHSNHIS 1989; Harel et al. 1994; Scheldt et al. ב1995 למצוא

הכוונה את לנבדק המסבירה בהקדמה פותח היפגעות במדידת העוסק השאלון חלק
(כגון בתאונות נפגעים ילדים בהם שכיחים מקומות על מרמזת זו הקדמה בפציעה.
פעילות (כגון להיפגע ניתן במסגרתן אשר פעילויות או בביתהספר), ברחוב, בבית,
את המודדת סינון בשאלת פותחים הפציעות מדדי קטטה). כדי תוך או ספורטיבית
טיפול שדרשו לריאיון, שקדמו החודשים ב12 הנבדק חווה אותן הפציעות מספר
השאלון שאר על לדלג נתבקשו נפצעו שלא נבדקים אחות. או חובש רופא, בידי
שבע על לענות נתבקשו בלבד, אחת פציעה על שדיווחו נבדקים זה. בנושא העוסק
אחת, מפציעה יותר על שדיווחו נבדקים ואילו זו, לפציעה בנוגע נוספות שאלות
שקדמו החודשים ב12 להם שקרתה ביותר החמורה בפציעה להתרכז נתבקשו

זו. חמורה לפציעה בהתייחס הנוספות השאלות שבע על ולענות לריאיון

הפציעה. אירעה בהם והשנה החודש את לציין נתבקשו פציעה על שדיווחו נבדקים
ליום ועד המדווחת הפציעה מיום שעברו החודשים מספר לחישוב שימש זה מידע
מן הוצאו הריאיון לפני חודשים מ12 יותר שהתרחשו פציעות הריאיון. ביצוע

הניתוח.

כגון רפואי, טיפול שדרשה פציעה (1) הפציעה: חומרת לחישוב שימשו מדדים שני
שלם יום לפחות הנבדק נעדר שבעטייה פציעה ו(2) אשפוז; או ניתוח תפרים, גבס,

.1 בנספח מוצגות המלא בניסוחן המחקר בשאלון שהופיעו השאלות 1
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שדווחו הפציעה אירועי מסךכל אחרת. שגרתית מפעילות או בביתהספר מלימודיו
גררו ולא משמעותי רפואי טיפול דרשו שלא קלות בפציעות הוגדרו 470/0 במחקר,
לפחות אחד יום של להיעדרות גרמו מהפציעות אחוז שלושים מביתהספר. היעדרות
טיפול דרשו הפציעות מכלל 50/0 משמעותי; רפואי טיפול דרשו לא אך מביתהספר,
החמורות הן הפציעות מכלל 180/0 ואילו מביתהספר; היעדרות ללא משמעותי רפואי
לפחות אחד יום של להיעדרות גרמו וגם משמעותי רפואי טיפול דרשו שגם יותר
להיעדרות שגימו ו/או משמעותי יפואי טיפול שדרשו הפציעות הספר. מבית
מסןבל 53^03 מהוות והן יותר החמורות בפציעות זה בדוח מוצגות מביתהספר

במחקר. שדווחו הפציעות

(בית, הפציעה התרחשה בה הפיזית לסביבה התייחסו נוספים מדדים שלושה
(רכיבה לפציעה (Extenral Cause) החיצונית הסיבה ופו'), ספורט מתקן ביתהספר,
או מוח זעזוע חתך, (שבר, הפציעה וסוג וכר), ספורטיבית פעילות נפילה, אופניים, על

וכו'). אחרת ראש פגיעת

לבין כוונה ללא שנגרמו פציעות בין להבחין מאפשרים אינם הנתונים כי לציין, יש
במדינות קודמים ממחקרים ממידע ביןאישית). אלימות עקב (כגון מכוונות פציעות
לא פציעות הינן זה בפרק המדווחות הפציעות רוב כי להניח ניתן אחרות מערביות
EDC) ביןאישית מאלימות כתוצאה נגרמו ל200/0) 100/0 (בין ומיעוטן מכוונות
בפרק מוצגים בקטטות מעורבות כדי תוך שנגרמו ופציעות לאלימות החשיפה .(1989

אלימות. על

אולם הפציעה, שאלות כל על שענו נבדקים של קטן מספר נמצא הנתונים ניקוי בעת
שהנבדק במידה נפצעו. שלא שרשמו או הראשונה, הסינון שאלת על מה משום דילגו
החודשים 12 בתוך התרחשה pN והפציעה האחרות הפציעה שאלות כל על ענה
לאחד. אפס או חסר מערך הסינון לשאלת הנבדק תשובת שונתה לריאיון, שקדמו

הכללי. הפציעות בשיעור כ20/0 של לעלייה גרם זה תיקון

מתודולוגיות מגבלות
התפלגות את (1996) ועמיתיה Curire מנתחים בסקוטלנד ילדים פציעות על במאמרם
כולל הפירמידה קצה ההיפגעות. פירמידת בעזרת בעולם ילדים פציעות של החומרה
בהתאם ההיפגעות סוגי שאר כל יורד, בסדר אחריהן, הקטלניות, הפציעות את
נזקקו שלא אלו כולל הקלות, הפציעות כל את כולל הפירמידה בסיס לחומרתם.
רבות עוסקת היפגעות מניעת חקר של בנושא המדעית הספרות רפואי. לטיפול
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של החומרה סף כאשר שונים, מידע ממקורות נתונים השוואת של התיקוף בשאלת
במחקר הסינון שאלת לחלוטין. זהה אינו הנתונים במאגרי שהוכללו הפציעות
במאגר הנכללת כפציעה היפגעות אירוע של להגדרתו הקריטריון את מהווה הנוכחי
אחות". או חובש רופא, בידי טיפול "שדרשה פציעה הנו זה קריטריון הנתונים.
שהוזכר כפי בנתונים. נכללו לא אחות, או חובש רופא, בידי טופלו שלא פציעות
בכך לעיוות לגרום זה סינון יכול שונות, ממדינות נתונים משווים כאשר לנץ, קודם
אלא היחסי הפציעות במספר הבדל בהכרח אינה הפציעות בשיעורי להבדל שהסיבה
לשירותי בנגישות מהבדלים הנובע פציעה, בעת רפואי שירות בנותני בשימוש הבדל

לטיפול. לפנות בנטייה תרבותיים מהבדלים או בריאות,

היא נתונים של בינלאומית בהשוואה זו בעיה על להתגבר המקובלות הדרכים אחת
יותר, גבוה הפציעות של החומרה שסף שככל היות החומרה, סף העלאת באמצעות
אנו זה בפרק יותר. קטנה חברתיים או תרבותיים הבדלים עקב התוצאות של ההטיה
חמורות פציעות של משווה ניתוח גם הפציעות, כל של משווה לניתוח בנוסף מציגים,
לציין יש ברם, אחרות. מדינות עם בהשוואה המהימנות רמת את להעלות בכדי יותר
ולא הבינלאומית בהשוואה רק בעיה מהווה רפואי טיפול לפי הפציעות סינון כי

עצמם. הישראלים הנתונים בניתוח

ונסיבות מקום על מפורט שמידע מכך נובעת ההיפגעות נתוני של נוספת מגבלה
החודשים ב12 הנבדק של ביותר החמורה הפציעה על רק נאסף הפציעה אירועי
נאסף המידע  בלבד אחת פציעה שחוו אלו השאלון). באורך מגבלות (עקב האחרונים
לבחור עליו היה השנה, במהלך פעמיים נפצע הנבדק אם אולם, זו. יחידה פציעה לגבי
מכאן, המבוקש. המידע את עליה ולדווח השתיים מבין יותר החמורה הפציעה את
הפציעה ולסיווגי לנסיבות המתייחסים הנוכחי בפרק המוצגים הניתוחים שרוב
84 תרשים אם לדוגמה, שנפצעו. אלו של ביותר החמורה הפציעה על מבוססים
אחת פציעה על דיווחו ח'ט' בכיתות בנים תלמידים מקרב 9.70/0 כי מראה שלהלן
נפצעו זה מתתמדגם %9.7w הדבר פירוש  בביתהספר שהתרחשה לפחות
באותן נוספים בנים שיש ייתע בביתהספר. התרחשה ביותר החמורה ופציעתם
התרחשה יותר החמורה פציעתם אולם החולפת, בשנה בביתהספר שנפצעו הכיתות
שכל מכאן, בתרשים. נכלל לא בביתהספר פציעה על המידע p<) אחר במקום
הינם וכדומה, בספורט בביתהספר, בבית, כגון ספציפיות, פציעות על הדיווחים
הפציעות סךכל ולא  ביותר החמורה הפגיעה להם שזו הנפגעים אחוזי של דיווחים
של שמרני שיעור הצגת של בכיוון היא התשובות הטיית כי לציין יש זה. מסוג

פציעות.
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המדינות בין הבדלים ישנם הבינלאומית. ההשוואה על הוא אף משפיע זה נושא
של גבוה אחוז על דווח שבהן במדינות אחת. מפעם יותר שנפצעו התלמידים באחוז
פציעות על הנתונים שנפצעו, התלמידים מכלל בלבד אחת פעם שנפצעו תלמידים
תלמידים של גבוה אחוז יש שבהן במדינות זאת, לעומת יותר. מדויקים מסוים מסוג
מדויק פחות הנו פציעה של מסוים סוג על הדיווח יותר, או פציעות שתי על שדיווחו

האמיתי. מהשיעור יותר נמוכה רמה ומייצג

המדינות בין השוואות מספר מציגים אנו הנוכחי בפרק התוצאות הצגת במהלך
לאפשר כדי מרובים, פציעה אירועי עם התלמידים ואחוזי הפציעות חומרת בתחום

הבינלאומיים. הנתונים של יותר מהימנה השוואה

תתדיווח על הריאיון ליום ועד הפציעה מיום שעבר הזמן השפעת של מעמיק ניתוח
אלו ממדדים המתקבלים האומדנים כי הוכיח ,(Haerl et al. 1994) פציעה אירועי של
אומדנים לקבל עלמנת (recall bias) זכירה בעיות בשל ההטיה של תיקנון דורשים
פציעות כי הראה זו הטיה ניתוח שנתיים. היפגעות שיעורי של יותר מדויקים
המחושבים האומדנים ול^ שכחה, עקב מתתדיווח פחות סובלות יותר חמורות
בשל להטיה תוקננו לא זה בדוח המוצגות התוצאות יותר. מדויקים הינם לגביהם
הפציעה שיעורי של שמרניים אומדנים מהווים שהם pn" ול^ זכירה, בעיות
על המבוססים משוקללים אומדנים הינן זה בפרק המוצגות התוצאות האמיתיים.
ומבחני הביטחון טווחי הדגימה, טעויות חישוב באוכלוסייה. ומשקלו המדגם

.2 בנספח ומוצגים במשקלות, שימוש ללא המקורי המדגם על נעשו השונות

תוצאות
הפציעות סוגי כל

לפחות נפצעו ו'י"א בכיתות התלמידים מכלל ש0^<29.9 כך על מצביעים הנתונים
או חובש רופא, בחיי טיפול שדרשה מספיק חמורה פציעה השנה, במשך אחת פעם
בקרב 35.5^0 :(P<00l) המינים בין הפציעות בשיעורי מובהק הבדל קיים אחות.

. 24.3^0 הוא השיעור הבנות בקרב ואילו לפחות אחת פציעה על מדווחים הבנים

שקדמה בשנה אחת פעם לפחות שנפצעו התלמידים אחוז את מציג 82 תרשים
בכיתות יותר גבוה הפציעות שיעור כי מראים הנתונים וכיתה. מין לפי לריאיון,
שיעורי בין ההפרש (כ0/"24). הגבוהות לכיתות בהשוואה (כ0/><35), הנמוכות
קבוצות שלוש בכל נשמר הבנות בקרב הפציעות שיעורי לבין הבנים בקרב הפציעות

הגיל.
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החודשים 12 במהלך אחת פעם לפחות שנפצעו התלמידים אחוז :82 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי האחרונים,

45 ך 40.5

40  |ק 35.4

35  29.4 ^?"1 29.9," . W. י
JU  I■.;";:■ I '™> 24 4 PUR!|

25  ||■■ r 1 11j 19.4 /^7
20  M :  jr! :: , במתם
15  f:' [ 'i

10  ■' I. \.

5 " ..;:; i ■, S"iiii!i:

וז רו0 .יא

של הרבלאומי בסקר שהשתתפו המדינות וארבע עשרים מתוך ושתיים עשרים
אספו (WHOHBSC) נוער בני של בריאות התנהגויות על העולמי הבריאות ארגון
התלמידים אחוז את מציג 109 לוח לפציעות. הקשורים המדדים כל על נתונים
לפי אחות, או חובש רופא, בידי טיפול שדרשה לפחות אחת פציעה על שדיווחו
בלוח מדורגות המדינות ישראל. כולל מדינות, 22 בין השוואה תוך ומין, גיל קבוצות

ומטה. ביותר הגבוה מהשיעור בנים, בקרב הנפגעים שיעור לפי

על מבוססים הבינלאומיים בלוחות המוצגים הישראלים הנתונים כי שוב לציין יש
שמוצגים כפי י"א) עד (ו' כיתה קבוצות על ולא ו15) 11,13) ביולוגי גיל קבוצות
בשיעורים קלים בהבדלים כאמור, מתבטא, זה הבדל הישראלי. הסקר נתוני

זהות. לא אך דומות, וכיתה גיל קבוצות משווים כאשר בלוחות המוצגים

בקרב מרכזית בריאותית בעיה מהוות שהפציעות כך על מצביע הבינלאומי הניתוח
בין נעים ההיפגעות שיעורי במחקר. שהשתתפו המדינות בכל בתיספר תלמידי
לבין נמוך, היפגעות שיעור בעלות במדינות תלמידים חמישה מכל אחד תלמיד
שניתן כפי גבוה. היפגעות שיעור בעלות במדינות תלמידים שלושה מתוך אחד תלמיד
השני ההיפגעות שיעור על מדווחים ו'} (כיתה 11 בני ישראלים תלמידים לראות,
בקרב ההיפגעות שיעורי במחקר. שהשתתפו המדינות כל מבין ביותר הגבוה
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למדינות בהשוואה יותר נמוכים ו15 13 הגיל בקבוצות הישראלים התלמידים
לגיל השמיני ובמקום 13 לגיל השישי במקום דורגו הישראלים שהבנים כך אחרות,
,13 בגיל העשירי במקום ,11 בגיל הרביעי במקום מדורגות הישראליות הבנות .15

.15 בגיל האחדעשר ובמקום

האחרונים, החודשים 12 במהלך אחת, פעם לפחות שנפצעו התלמידים אחוז :109 לוח
וגיל מין מדינה, לפי

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
31.0 45.4 ייילס 32.3 47.2 ייילס 33.6 42.9 צרפת
38.1 44.7 צרפת 39.7 46.5 צרפת 30.8 42.9 ישראל
31.5 43.8 קנדה 30.7 41.8 סקוטלנד 28.6 37.1 הפלמית בלגיה
26.5 39.0 הצרפתית בלגיה 32.9 41.8 קנדה 30.3 36.6 סקוטלנד
25.9 38.7 הצפונית אירלנד 32.2 41.3 הצפונית אירלנד 32.1 35.8 הצרפתית בלגיה
24.7 38.2 הפלמית בלגיה 23.8 38.8 ישראל 31.4 35.7 ויילס
25.4 37.1 סקוטלנד 34.5 37.2 אוסטריה 30.5 34.3 קנדה
22.6 35.5 ישראל 24.6 35.3 ספרד 29.4 33.2 אוסטריה
29.1 35.1 אוסטריה 28.7 31.8 הפלמית בלגיה 27.8 32.5 הצפונית אירלנד
22.2 34.0 ספרד 23.2 30.5 הצרפתית בלגיה 24.6 32.4 ספרד
28.9 31.3 "מרק 27.2 30.0 דנמרק 18.5 25.9 פינלנד
25.8 29.6 נורבגיה 21.8 28.3 נורבגיה 15.7 25.8 אסטוניה
20.9 28.8 פינלנד 13.9 25.3 אסטוניה 19.9 25.3 ליטא
10.6 24.8 לטביה 18.2 24.2 הונגריה 19.1 24.8 נורבגיה
15.9 24.5 שבדיה 17.7 24.2 ליטא 26.1 24.7 דנמרק
12.9 23.7 אסטוניה 13.6 22.3 פולין 17.0 24.5 הונגריה
14.8 22.1 ליטא 17.0 22.0 פינלנד 14.6 24.0 לטביה
18.3 21.7 הונגריה 12.1 21.9 לטביה 17.8 21.9 רוסיה
18.3 19.1 גרינלנד 13.3 21.3 גרינלנד 14.2 21.4 סלובקיה
11.6 18.8 סלובקיה 15.1 20.2 רוסיה 11.8 19.6 פיליו
13.0 17.8 פולין 12.1 18.8 סלובקיה 12.6 19.3 שבדיה
9.7 17.6 ריסיה 16.2 16.1 שבדיה 14.1 19.1 גרינלנד

בעונות הנתונים את אספו הבינלאומית בהשוואה המופיעות המדינות כי לזכור יש
שחושבו ההיפגעות שיעורי על להשפיע היכולה עובדה הלימודים, שנת במשך שונות
שיעורי כלל בדרך שבהם מאייוני בחודשים נאספו הנתונים בישראל מדינה. לכל
של שהמדד מכיוון ברם, החורף. לתקופת בהשוואה יותר גבוהים מעט ההיפגעות

מתמתן. העונתיות של האפקט האחרונים, החדשים ל12 מתייחס פציעות

ילדים ישנם אחת". פעם לפחות שנפצעו ל"תלמידים התייחסו לעיל שהוצגו הנתונים
,(Alexander 1949; Meninger 1936; Harel 1988) (Accident Prone) להיפגעות המועדים
רק בודקים כאשר נתון. זמן בטווח פציעה אירועי במספר המעורבים ילדים כלומר,
הנפגעים הילדים מספר על המידע אחת, פעם לפחות שנפצעו הילדים שיעור את



Jt$ ואובדנות אלימות, פציעות,

הינה להיפגעות" "המועדות תופעת ביטוי. לידי בא אינו ונשנות חוזרות פגיעות
ומכאן, ספציפיות, מדינות של ולתרבות לחברה קשורה היא כי להניח שניתן תופעה

למדינה. ממדינה כנראה, שונה, יהיה להיפגעות" "המועדים התלמידים ששיעור

לפחות שנפצעו התלמידים אחוז לפי המדינות דירוג את הימני בטור מציג 110 לוח
יותר או פציעות שתי על שדיווחו הנפגעים אחוז את השמאלי ובטור אחת, פעם
פציעות עם ילדים של היחס לגבי המדינות השוואת האחרונים. החודשים 12 במהלך
על מבוססים להלן המוצגים הנתונים שרוב היות הפרק, בהמשך חשובה חוזרות
עלידי מיוצג ילד שכל כלומר, שנפגעו. לילדים שהתרחשה ביותר החמורה הפציעה

חווה. שהוא הפציעות למספר קשר ללא בלבד, אחת פציעה

שנפצעו התלמידים אחוז ומתוכם אחת, פעם לפחות שנפצעו התלמידים אחוז :110 לוח
מדינה לפי האחרונים, החודשים 12 במהלך יותר או פעמיים

שנפצעו, התלמידים מתוך
שנפצעו התלמידים אחוז . התלמידים אחוז :

יותר או פציעות שתי אחת פעם לפחות שנפצעו מדינה
(17) 34.9 40.7 צרפת
(3) 53.2 36.7 ויילס
(6) 42.9 35.6 קנדה
(4) 45.7 33.6 סקוטלנד
(8) 40.0 . 33.3 אוסטריה
(13) 37.7 33.2 ויילס
(1) 57.5 י 32.3 ישראל
(10) 39.1 31.4 הפלמית בלגיה
(9) 39.2 31.0 הצרפתית בלגיה
(2) 54.6 28.7 ספרד
(5) 44.6 . 28.1 . דנמרק
(14) 37.5 י 25.0 נורבגיה
(12) 37.9 22.1 פינלנד
(21) 25.9 20.6 הונגריה
(7) 41.8  20.4 ליטא
(15) 36.7  : . ■ ' tgf , אסטוניה
(19) 325 . f?J גרינלנד
(11) 38.6 1?.€ שבדיה

: (16) 35.6 ■ .. fZ0 לטביה
(20) 28.8 f&S רוסיה
(22) 114 M3 פוליו
(18) 344 16^ סלובקיה

ממחצית יותר שבהן בסקר היחידות המדינות הן (530/0) וויילס (57.5^0) ישראל
(45.70/0) סקוטלנד הן שאחריהן המדינות מרובים. פציעה אירועי על דיווחו הנפגעים
על שנפצעו מהתלמידים 400/0300/0 דיווחו האחרות המדינות ברוב .(44.60/0) ודנמרק
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הפצועים התלמידים אחוז לפי המדינות את מדרגים כאשר אחת. מפציעה יותר
הראשון. במקום ישראל מדורגת אחת, מפעם יותר שנפצעו

הפציעות סוגי לכל מתייחסים ו110 109 ובלוחות 82 בתרשים המוצגים הנתונים
ונוער ילדים של היפגעות חקר על הספרות אחות. או חובש רופא, בידי טיפול שדרשו
פציעות כגון אירועים, של בדיווח שונה מרקע נבדקים בין הבדלים ייתכנו כי מלמדת
חמור הפציעה שאירוע ככל ואחרים. תרבותיים מהבדלים כתוצאה יחסית, קלות

נעלמים. אלו הבדלים יותר,

חמורות פציעות
מחקרי של זה בסוג פציעות של חומרה לזהות לנו מאפשרים מדדים סוגי שני
של מדדים ו(2) יומיומית פעילות על השפעה של מדדים (1) כללית: אוכלוסייה
בשני השתמשנו זה במחקר הנדרש. הרפואי הטיפול סוג לאור הפציעה חומרת
שגרמה פציעה יותר. חמורות פציעות לבין קלות פציעות בין להבחין בכדי המדדים
ו/או אחרת שגרתית פעילות או לימודים של לפחות אחד שלם מיום להיעדרות
פציעה הוגדרה אשפוז, או ניתוח תפרים, גבס, כגון משמעותי, רפואי טיפול שדרשה
מדד קלות. כפציעות הוגדרו זה בקריטריון עמדו שלא פציעות זאת, לעומת חמורה.
הפציעות בכל מהשימוש יותר ומדויק יותר יעיל הוכח הפציעה חומרת של זה משולב

.(Haerl et al. 1994; Scheldt et al. 1995) תתאוכלוסיות להשוות בכדי

אחת חמורה פציעה חוו ו'י"א כיתות תלמידי מכלל 15.80/0 כי מראות התוצאות
רפואי לטיפול שנזקקו או מביתהספר, יותר או אחד יום החסירו כך ובשל לפחות
הפציעות כלל ממחצית יותר קצת מהוות החמורות הפציעות לעיל. כמוגדר
אחוזים כעשרים לבנות. בנים בין משמעותי הבדל ישנו כאן גם במחקר. המדווחות
שיעור כי מראה 83 תרשים מהבנות. כ0^12 לעומת חמורה פציעה חוו מהבנים
סוגי (כל 82 בתרשים שנמצא כפי הגיל עם יורד חמורות בפציעות ההיפגעות

הגיל. קבוצות שלוש בכל נשמר המינים בין ההבדל וכמוע, הפציעות)

בהשוואה כי לראות ניתן ,(111 (לוח חמורות פציעות שיעורי של הבינלאומי בניתוח
הבנים של ההיפגעות שיעורי לפי ישראל של הדירוג לעיל) 109 (לוח הפציעות לכלל
ההיפגעות שיעורי בעלות המדינות בין מדורגת ישראל כאן גם במקצת. רק משתנה
וקנדה. אירלנד צפון סקוטלנד, ויילס, בלגיה, לצרפת, בדומה בנים), (בקרב הגבוהים
ובמקום 13 בגיל השביעי במקום ,11 בגיל השני במקום מדורגים הישראלים הבנים
במקום ,11 בגיל השמיני במקום מדורגות הישראליות הבנות .15 בגיל השמיני
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ושפציעתם האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :83 תרשים
רפואי לטיפול או מביתהספר, יותר או אחד יום של להיעדרות גרמה ביותר החמורה

1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי אשפוז, או ניתוח תפרים, גיבוס, כמו
25 ך 23.1

20 _ P!!ij^j!!!!| ^^^^

■pf) I ? n.2 ■ :. D בנים

^^^^^H ij.jijji .. /
" ר 1 1 1

וז חט ייא

החמורה ושפציעתס האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :111 לוח
גיבוס, כמו רפואי לטיפול או מביתהספר, יותר או אחד יום של להיעדרות גרמה ביותר

וגיל מין מדינה, לפי אשפוז, או ניתוח תפרים,
גיל15 גיל13 11 גיל

בנות בניס מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
2311 381 ייילס 331 372 צרפת 247 33!9 צרפת
29.7 37.3 צרפת 23.2 36.5 ייילס 18.3 27.3 ישראל
23.0 32.5 קנדה 23.1 32.9 הצפונית אירלנד 22.7 26.7 הצרפתית בלגיה
19.2 32.0 הצפונית אירלנד 21.4 32.3 סקוטלנד 22.7 26.0 ויילס
19.9 31.9 בלגיההצרפתית 24.2 31.8 קנדה 21.0 25.9 סקוטלנד
17.9 30.1 סקוטלנד 24.6 29.8 אוסטריה 20.3 25.2 הצפונית אירלנד
23.7 28.1 אוסטריה 11.3 25.2 י"ייאל 20.5 25.2 קנדה
12.8 21.9 ישיאל 15.5 22.6 בלגיההצרפתית 20.2 23.5 אוסטריה
22.1 21.6 דנמרק 18.4 22.0 דנמרק 12.6 20 4 ספרד
11.3 20.3 פינלנד 14.7 20.8 ליטא 15.7 19.6 ליטא
10.6 19.6 הפלמית בלגיה 12.7 20.6 ספרד 9.8 18.5 אסטוניה
13.4 18.4 ליטא 13.8 18.9 הונגריה 11.9 18.2 הונגריה
12.4 18.0 ספרד 11.0 17.1 פולין 10.9 16.2 פינלנד
13.8 17.2 נורבגיה 12.8 16.7 נורבגיה 17.0 15.8 דנמרק
8.5 16.9 לטביה 8.0 16.1 אסטוניה 10.1 15.7 פולין
8.8 16.8 שבדיה 7.5 15.4 סלובקיה 12.6 15.6 הפלמית בלגיה
12.8 16.4 הונגריה 9.1 15.3 גרינלנד 10.9 15.5 נורבגיה
8.1 15.1 אסטוניה 8.0 15.2 לטביה 9.5 14.8 סלובקיה
11.8 14.6 פולין 8.8 14.3 פינלנד 9.9 14.4 לטביה
8.8 14.2 סלובקיה 11.0 14.0 רוסיה 12.3 14.0 רוסיה
6.8 13.0 רוסיה 11.8 13.5 בלגיההפלמית 8.0 12.7 שבדיה
11.2 11.2 גרינלנד 7.9 10.7 שבדיה 7.9 9.6 גרינלנד
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נמצאה הישראלי בסקר כי יצוין .15 בגיל האחדעשר ובמקום 13 בגיל הארבעהעשר
גם ביטוי לידי שבאה תופעה בגיל, לעלייה במקביל ההיפגעות בשיעורי ירידה
עולים ההיפגעות שיעורי בהן מדינות ישנן אחרות. מדינות לעומת ישראל של בדירוגה
הגיל עם יורדים ההיפגעות שיעורי בהן ומדינות וויילס) צרפת (לדוגמה, הגיל עם

ואסטוניה). ספרד (לדוגמה,

החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז את מציגים ו113 112 לוחות
טיפול (1) החומרה: מדדי משני לאחד גרמה ביותר החמורה ושפציעתם האחרונים
או אחד יום של היעדרות ו(2) (112 (לוח אשפוז או ניתוח תפרים, גיבוס, כמו רפואי
אלה לוחות שני ניתוח .(113 (לוח אחרת יוםיומית מפעילות או מביתהספר יותר
לשני בנפרד הבינלאומית בהשוואה הפציעות חומרת תבנית את לבחון מאפשר
לטיפול שגרמו פציעות מנתחים כאשר כי מראה 112 לוח החומרה. מדדי של הסוגים
ההיפגעות שיעורי בעלות המדינות בין מדורגת איננה ישראל משמעותי רפואי
הנמוכים השיעורים בעלות המדינות בין מדורגת אינה גם אך ביותר, הגבוהים
המתייחסות ,113 בלוח המוצגות התוצאות את בוחנים כאשר זאת, לעומת ביותר.

החמורה ושפציעתם האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :112 לוח
וגיל מין מדינה, לפי אשפוז, או ניתוח תפרים, גיבוס, כמו רפואי לטיפול גרמה ביותר
15 גיל 13 גיל 11 גיל

בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
23.6 32.1 צרפת 30.2 30 5 צרפת 21.4 29.4 צרפת
13.5 25.9 ייילס 14.4 25.3 הצפונית אירלנד 15.7 20.4 הצפונית אירלנד
11.4 23.0 הצפונית אירלנד 14.1 23.9 ייילס 13.7 18.0 קנדה
12.8 22.2 קנדה 14.5 23.2 קנדה 14.9 17.3 סקוטלנד
12.8 20.4 הצרפתית בלגיה 11.5 21.7 סקוטלנד 13.3 16.7 הצרפתית בלגיה
16.6 18.8 אוסטריה 14.7 21.5 אוסטריה 12.3 16.5 אוסטריה
10.0 18.3 סקוטלנד 8.8 15.0 הצרפתית בלגיה 12.9 16.0 ויילס
6.1 14.0 לטביה 6.3 13.7 לטביה 7.4 12.9 הונגריה
6.1 13.9 פינלנד 10.1 13.1 דנמרק 11.4 12.7 דנמרק
11.3 13.8 דנמרק 7.3 13.0 ליטא 10.0 12.6 ישראל
6.8 12.1 נורבגיה 7.6 12.4 פולין 7.3 12.1 לטביה
6.9 11.8 ליטא 8.4 11.7 הונגריה 7.2 12.1 פולין
5.4 11.3 שבדיה 4.6 11.6 ישראל 8.6 10.5 ליטא
7.2 10.3 הונגריה 7.3 11.1 נורבגיה 4.6 101 ספרד
7.7 9.9 פולין 4.8 10.1 פינלנד 5.8 9.8 פינלנד
4.4 9.7 ישראל 4.6 10.0 גרינלנד 7.1 8.9 נורבגיה
2.6 8.9 ספרד 6.2 9.3 רוסיה 3.6 8.8 סלובקיה
3.5 7.8 אסטוניה 3.7 9.3 ספרד 3.4 8.8 אסטוניה
3.3 7.8 רוסיה 3.6 7.6 סלובקיה 4.8 8.1 שבדיה
3.3 6.9 סלובקיה 3.5 7.5 אסטוניה 6.6 8.0 רוסיה
3.6 5.1 גרינלנד 3.8 7.4 שבדיה 5.7 5.2 גרינלנד
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החמורה ושפציעתם האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :113 לוח
וגיל מין מדינה, לפי מביתהספר, יותר או אחד יום של להיעדרות גרמה ביותר

גיל15 גיל13 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
19.0 31.6 ייילס 20.3 30.3 ייילס 15.8 23.7 ישראל
17.1 26.0 בלגיההצרפתית 17.8 27.4 סקוטלנד 12.6 21.1 בלגיההצרפתית
20.8 25.2 צרפת 18.3 26.0 צרפת 16.8 20.4 סקוטלנד
14.6 24.8 סקוטלנד 18.7 23.9 הצפונית אירלנד 15.4 20.1 צרפת
19.7 23.6 אוסטריה 19.8 23.7 אוסטריה 19.4 19.1 ויילס
19.5 23.4 קנדה 18.2 23.7 קנדה 15.9 18.8 אוסטריה
15.1 23.4 הצפונית אירלנד 10.1 23.2 ישראל 14.1 18.0 הצפונית אירלנד
12.3 20.4 ישראל 13.5 19.1 ליטא 14.4 17.9 קנדה
10.6 19.6 הפלמית בלגיה 12.6 18.3 בלגיההצרפתית 14.0 17.0 ליטא
12.7 17.0 ליטא 11.4 16.4 הונגריה 10.6 15.8 ספרד
7.6 15.9 לטביה 10.9 16.4 ספרד 12.6 15.6 הפלמית בלגיה
18.2 15.6 דנמרק 13.5 14.8 דנמרק 9.6 15.6 הונגריה
8.7 14.9 פינלנד 6.2 13.9 אסטוניה 9.0 15.2 אסטוניה

11.3 13.9 הונגריה 6.8 13.6 סלובקיה 8.0 12.3 נורבגיה
11.8 13.8 ספרד 11.8 13.5 הפלמית בלגיה 9.1 11.9 לטביה
11.3 12.8 נורבגיה 8.8 13.5 פולין 8.8 11.6 סלובקיה
7.5 12.6 סלובקיה 7.2 13.3 לטביה 8.2 11.6 פינלנד
6.8 12.2 אסטוניה 10.2 11.6 נורבגיה 8.4 11.0 פיליו
6.4 12.2 שבדיה 8.3 116 גרינלנד 10.5 10.1 ריסיה
10.4 11.4 פולין 9.3 11.1 ריסיה 5.2 9.1 שבדיה
5.5 10.9 רוסיה 6.8 9.7 פינלנד 11.8 9.0 דנמרק
10.2 10.1 גרינלנד 6.4 7.4 שבדיה 7.0 8.3 גרינלנד

במקום הישראלים התלמידים מדורגים מביתהספר, להיעדרות שגרמו לפציעות
ולהיעדרות יוםיומית בפעילות למגבלה שגרמו פציעות מכאן, גבוה. יותר הרבה
רפואי טיפול שדרשו לפציעות בהשוואה בישראל יותר שכיחות מביתהספר

משמעותי.

שקדמו החודשים 12 במהלך מפציעות שנפגעו התלמידים אחוז את מציג 114 לוח
בהתייחס הן כי, עולה מהלוח סובייקטיבי. כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי לסקר
תלמידים בין משמעותי הבדל אין החמורות, לפציעות בהתייחס והן הפציעות לכלל
נמצאו לא כמו^ ותיקים. לתלמידים ואילך) 1988 משנת לארץ (שעלו עולים

טוב. כלכך לא או טוב מאוד, טוב כלכלי מצב על שדיווחו תלמידים בין הבדלים



בישראל נ/ער 252

סטטוס לפי האחרונים, החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :114 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה

חמורה פציעה נפצעו
יום לפחות (החסירו

ו/או מביתהספר אחד
רפואי לטיפול נזקקו לפחות נפצעו

משמעותי) אחת פעם

עלייה סטטוס
16.0 30.2 ותיקים
14.2 27.3 עולים
N.S N.S מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
17.1 31.7 מאוד טוב
15.5 29.9 טוב
15.5 29.2 טוב כלכך לא
n.s N.s מובהקות

הפציעה וסיבת ההתרחשות מקום
מקום לפי י"א עד ו' כיתות תלמידי של ביותר החמורה הפציעה אירועי כל התפלגות
הנתונים .115 בלוח מוצגת לפציעה החיצונית והסיבה האירוע של ההתרחשות
מהפציעות ל210/0 קרוב ביתיהספר. בשטח התרחשו הפציעות מכל 32^0 כי מראים
קרוב ביתהספר. בשטח שאינו ספורט במתקן וכ190/0 בכביש 200/0 בבית, התרחשו
בחצר משחקים (כולל ספורטיבית מפעילות כתוצאה נגרמו הפציעות מכל ל360/0

ל60/0 קרוב חתך. או בחפץ היתקלות מנפילה, כתוצאה נגרמו וכ400/0 ביתהספר)
על מרכיבה כתוצאה נגרמו מהפציעות ל150/0 מעל רכב. מכלי נגרמו מהפגיעות
התרחשו מהפציעות שכ0^20 למרות כי יצוין גלגיליות. על החלקה או אופניים
כתוצאה התרחשו המדווחות הפציעות מכלל 5.70/0 רק כ"כביש" המוגדר במקום
הגדול הגל לפני  1994 במאייוני נערך הסקר כי לזכור יש כמוע, רכב. כלי מפגיעת
ששיעורי pw ומכאן ארצה, (Rollerblades) הטוריות הגלגיליות כניסת של
לבחון נוכל זאת הסקר. שנערך מאז משמעותי באופן עלו זו בקטגוריה ההיפגעות

הבא. בסקר
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לפי י"א עד ו' כיתות תלמידי של ביותר החמורה הפציעה אירועי התפלגות :115 לוח
1994 משוקללים, אומדנים הפציעה; וסיבת התרחשות מקום

מקום מתקן
אחר כביש ספורט ביתספר בית סה"כ
8.3 20.1 18.9 32.0 20.6 100.0 סת"ב

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 N=1,3S8
WN=73,169

7.7 54.4 8.0 12.9 17.0 100.0 J1t^>3rfyD"M1N
14.4 42.0 6.6 6.3 12.8 15.5

9.3 74.5 1.8 2.8 11.6 100.0 רכב
6A 21.1 0.5 0.5 3.2 5.7

4.1 2.8 43.1 43.1 6.9 100.0 ספורט פעילות
17.8 4.9 81.1 48.0 11.9 35.7

10.8 14.6 5.2 35.5 33.9 100.0 נפילה/היתקלות/חתך
52.7 29.2 11.2 44.8 66.5 40.4

27.0 21.2 4.4 4.9 42.5 100.0 אחרות סיבות
8.7 2.8 0.6 0.4 5.5 2.7

מתרחשות. הן בו מקום סוג כל בתוך לפציעות הסיבות התפלגות את לבחון ניתן
כתוצאה נגרמו ביתהספר בשטח שהתרחשו הפציעות מכל ל0^90 מעל לדוגמה,
יותר קשור והשני להתנהגויות בעיקר קשור האחד הגורם מרכזיים. גורמים משני
ביתהספר, בחצר משחקים כולל ספורט, פעילויות הפיזית. הסביבה לבטיחות
בחפצים והיתקלות שנפילות בעוד ביתהספר בשטח מהפציעות ל480/0 אחראיות

מהן. ל450/0 אחראיות

היתקלות מנפילות, כתוצאה בעיקר נגרמו חבר) בבית (כולל בבית שהתרחשו פציעות
שהתרחשו הפציעות מכל אחוזים ושניים ארבעים .(66.5^0) חתכים או בחפצים
היתקלות מנפילות,  29V0 וגלגיליות, אופניים על מרכיבה כתוצאה נגרמו בכביש
רכיבה כוללות שאינן דרכים מתאונות כתוצאה נגרמו 21^0 ורק חתכים, או בחפצים
תמותה, או אשפוז נתוני על המתבסס במידע כי לציין יש גלגיליות. או אופניים על
בהרבה גדול הנפגעים, כלל מקרב דרכים, תאונות עקב בכביש הנפגעים מספר

יחסית. קלות פציעות הכוללים כאן המוצגים לנתונים בהשוואה
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ממדינה שונה ההיפגעות וסיבת ההתרחשות מקום לפי הפציעה סוגי התפלגות
פיזית לסביבה ילדים של החשיפה במידת המדינות בין להבדלים בהתאם למדינה
כל התפלגות מוצגת 116 בלוח סביבה. באותה הקיימים ולסיכונים מסוימת,
מתוך היפגעות. על נתונים שאספו המדינות ב22 הרבלאומי בסקר שדווחו הפציעות
תלמידים 21,817 בסקר, השותפות מהמדינות ו15 13, 11 גילאי נבדקים 95,939
מקום לפי הפציעות התפלגות החולפת. בשנה אחת פעם לפחות שנפצעו דיווחו (23"/0)

בשטח כחמישית בבית, מתרחשות הפציעות מכל כחמישית כי מראה התרחשותן
לעיל, שהוצגו הישראלים לנתונים בהשוואה ספורט. במתקני ובחמישית ביתהספר
מתרחשות הישראלים התלמידים בקרב הפציעות של יותר גבוה אחוז כי לראות ניתן
הסיבות התפלגות גם הרבלאומי). בסקר ל210/0 בהשוואה 320/0) ביתהספר בשטח
בא זה הבדל המדינות. לשאר בהשוואה בישראל שונה ביתהספר בשטח לפציעות
שנגרמו בישראל ביתהספר בשטח פציעות של הגדול באחוז בעיקר ביטוי לידי
הפציעות אחוז .(290/0 לעומת 440/0) וחתכים בחפצים היתקלות מנפילות, כתוצאה
לשאר למדי דומה בישראל ספורטיבית מפעילות כתוצאה שנגרמו בביתהספר
מעניין. הבדל קיים בבית המתרחשות בפציעות גם .(530/0 לעומת 480/0) המדינות

מקום לפי המדינות, לכל ביותר החמורה הפציעה אירועי התפלגות :116 לוח
1994 משוקללים, אומדנים הפציעה; וסיבת התרחשות

מקום מתקן
אחר כביש ספורט ביתספר בית סה"כ
19.7 14.4 22.4 21.0 22.5 100.0 טה"ג

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 N=95,939
WN=21,817

18.7 46.4 7.1 4.8 23.0 100.0 א7פנ"ם/ג>ג>ל>(ת
12.0 40.8 4.0 2.9 13.0 12.7

20.7 56.8 5.8 4.7 12.0 100.0 רכב
5.0 18.7 1.2 1.1 2.5 4.7

10.1 2.5 49.7 30.6 7.1 100.0 ספורט פעילות
18.5 6.2 80.5 52.7 11.5 36.2

22.5 13.1 7.0 21.9 35.5 100.0 נפילה/היתקלות/חתך
32.2 25.5 8.9 29.3 44.4 28.2

34.9 7.0 6.6 16.2 35.4 100.0 אחרות סיבות
32.2 8.8 5.4 14.0 28.6 18.2

22 = המדינות מספר
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כתוצאה שהתרחשו הרבלאומי הסקר מדינות בכל בבית המתרחשות הפציעות אחוז
מהפציעות ל0'^66 בהשוואה בלבד 44^0 הוא חתכים או בחפצים היתקלות מנפילות,

הישראלי. בסקר שדווחו בבית, שהתרחשו

ובבית ביתהספר בשטח פציעות
בכיתות ללימודים בנוסף ביתהספר. בשטח התלמידים מבלים מהיום רבות שעות
מובנות, אינן וחלקן מובנות חלקן שונות, לפעילויות התלמידים חשופים הלימוד,
אלו מפעילויות חלק שבשטחו. הספורט ובמתקני במסדרונות ביתהספר, בחצר
מכל כ320/0 לעיל, שראינו כפי הלימודים. שעות לאחר ביתהספר בשטח מתרחשות
אחוז את מציג 84 תרשים ביתהספר. בשטח התרחשו במחקר המדווחות הפציעות
ביותר החמורה ושפציעתם האחרונה בשנה אחת פעם לפחות שנפצעו התלמידים
עד ו' בכיתות מהבנים ל100/0 קרוב גיל. וקבוצת מין לפי ביתהספר, בשטח התרחשה
רופא, בידי רפואי טיפול שדרשה פציעה בביתהספר נפצעו בנים) עשרה מכל (אחד ט'
הנפגעות אחוז ל4.20/0. זה אחוז יורד (י'י"א) הגבוהות בכיתות אחות. או חובש
בכיתות ל2.10/0 ו'ז' בכיתות מ0/"7.3 בהדרגה יורד הבנות בקרב ביתהספר בשטח
בעיקר בביתהספר נפגעים שהבנים בעוד כי מראה הנתונים של נוסף ניתוח י'י"א.
נפילות ממעידות, יותר נפגעות הבנות ומקטטות, ספורטיביות מפעילויות

ומהתעלפויות.

התרחשה ביותר החמורה ושפציעתם שנפצעו התלמידים אחוז את מציג 117 לוח
דיווחו ו13 11 בגילים הישראלים הבנים גיל. וקבוצת מין מדינה, לפי בביתהספר,
הפציעות שיעור גילם. בקבוצת בביתהספר פציעות של ביותר הגבוה השיעור על
במדינות לבנות בהשוואה ויילס. אחרי השני הוא 15 בגיל בנים בקרב בביתהספר
ובמקום ו15 11 לגילים השלישי במקום מדורגות הישראליות התלמידות אחרות,

.13 לגיל השמיני

לפחות שנפגעו י"א עד ו' בכיתות מהנוער ל50/0 קרוב של ביותר החמורה פציעתם
את מציג 85 תרשים חבר). של בית (כולל הבית בשטח היתה השנה במשך אחת פעם
שיעור גיל. וקבוצת מין לפי בבית, לפחות אחת פציעה על שדיווחו התלמידים אחוז
בכיתות מ30/0 נמוך לשיעור ו'ז', בכיתות מ6.80/0 יורד הבנים בקרב בבית הפציעות
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ושפציעתם האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :84 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה; מין לפי בביתהספר, התרחשה ביותר החמורה
10 9.3 97

5 111 ||> 45 4.2 ף^
4 _ iiiijil ■&J ו . | ם בנות 1

0 1 ™^1 1 , ייי 1 r 1 ' 1 ,

וז ח0 .יא

ביותר החמורה ושפציעתם האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :117 לוח
וגיל מין מדינה, לפי בביתהספר, התרחשה

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
6!0 8!2 ויילס 6.1 10.9 ישראל 8.0 10.1 ישראל
4.4 7.5 ישראל 7.0 9.4 ויילס 6.0 8.3 צרפת
4.0 6.6 נורבגיה 8.4 9.0 ספרד 8.5 7.8 הצרפתית בלגיה
6.5 6.5 הצרפתית בלגיה 7.3 8.2 צרפת 7.4 7.2 קנדה
6.9 61 צרפת 6.3 7.8 סקוטלנד 6.8 7.2 סקוטלנד
3.4 5 9 סקוטלנד 7.5 7.4 הצפונית אירלנד 8.7 6.9 ספרד
5.0 5.9 הפלמית בלגיה 4.3 6.6 דנמרק 7.5 6.5 הפלמית בלגיה
11.0 58 קנדה 3.1 6.2 רוסיה 5.2 6.0 פינלנד
1.4 5.7 לטביה 4.9 6.1 נורבגיה 5.7 5.9 הצפונית אירלנד
7.9 5.7 ספרד 6.3 6.1 הצרפתית בלגיה 2.9 5.2 הונגריה
4.9 5.6 הצפונית אירלנד 6.9 5.9 קנדה 5.9 5.1 נורבגיה
4.2 5.0 אוסטריה 5.2 5.6 הפלמית בלגיה 5.9 4.9 דנמרק
4.2 4.5 דנמרק 3.7 5.2 פולין 6.4 4.8 ייילס
1.2 4.1 תסיח 6.9 4.9 אוסטריה 2.6 4.7 ליטא
1.7 4.0 אסטוניה 2.5 4.5 אסטוניה 6.2 4.6 אוסטריה
1.6 3.3 ליטא 3.5 4.4 פינלנד 2.5 4.0 פוליו
3.5 3.2 הונגריה 4.3 4.3 הונגריה 4.0 3.9 רוסיה
3.0 3.2 פולין 2.8 3.8 ליטא 1.6 3.5 אסטוניה
3.4 2.8 פינלנד 3.0 3.3 שבדיה 1.8 3.5 לטביה
2.0 2.7 סלובקיה 1.8 3.1 סלובקיה 3.9 3.4 שבדיה
2.3 2.4 שבדיה 0.9 2.9 לטביה 2.2 3.0 סלובקיה
0.5 2.2 גרינלנד 0.4 2.4 גרינלנד 0.0 3.0 גרינלנד
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ושפציעתם האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :85 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים .■ וכיתה מין לפי בבית, התרחשה ביותר החמורה

10 ר
9 

* 6.8

6  ^^ 1י5 , ן

5. 4.4 4.3 בנים13
4 . 1 ו , ן 1 ם בנות |

!iilillil!!!!! r~~""j

וז חס ייא

ביותר החמורה ושפציעתם האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :118 לוח
וגיל מין מדינה, לפי בבית, התרחשה

15 גיל 13 גיל גיל11
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
6.1 7.7 ליטא 8.7 10.0 ליטא 10.9 11.0 ליטא
7.3 7.5 קנדה 8.5 10.0 קנדה 8.9 10.1 קנדה
7.0 5.6 צרפת 10.5 9.0 הצפונית אירלנד 9.4 9.4 אוסטריה
4.6 5.6 גרינלנד 9.1 8.5 אוסטריה 9.1 9.1 הצפונית אירלנד
5.8 5.4 אוסטריה 8.2 7.3 צרפת 5.9 9.0 ישראל
5.4 5.2 הצפונית אירלנד 8.4 6.0 סקוטלנד 10.1 8.8 ויילס
3.7 5.1 הצרפתית בלגיה 6.3 5.8 הפלמית בלגיה 9.9 8.6 צרפת
4.5 5.0 הפלמית בלגיה 4.1 5.6 אסטוניה 6.9 8.4 הפלמית בלגיה
6.8 5.0 סקוטלנד 5.4 5.5 דנמרק 5.4 7.7 הונגריה
4.6 4.5 דנמרק 9.0 5.3 ויילס 7.5 7.5 הצרפתית בלגיה
5.1 4.5 ישראל 4.7 5.0 הונגריה 7.5 7.2 סקוטלנד
3.0 4.4 לטביה 3.6 5.0 פולין 6.9 7.1 לטביה
3.6 4.3 פינלנד 5.0 4.6 ישראל 6.7 6.6 אסטוניה
7.8 4.2 ויילס 3.4 4.6 פינלנד 2.6 6.3 פינלנד
4.6 3.9 הונגריה 4.7 4.3 לטביה 3.2 6.0 נורבגיה
3.8 3.7 פולין 4.5 4.1 הצרפתית בלגיה 4.1 5.3 סלובקיה
3.0 3.1 נורבגיה 4.0 4.1 נורבגיה 5.4 5.3 דנמרק
2.4 2.7 אסטוניה 1.2 3.6 גרינלנד 4.5 5.1 ספרד
3.3 2.6 ספרד 4.4 3.5 ספרד 4.3 5.0 רוסיה
3.5 2.5 סלובקיה 4.8 3.3 רוסיה 1.0 4.6 שבדיה
2.3 2.4 שבדיה 3.1 2.3 סלובקיה 2.9 4.5 פולין
3.7 2.2 רוסיה 3.4 1.7 שבדיה 4.4 2.6 גרינלנד
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והוא 40/0 מעל הנו ומעלה ח' בכיתות בנות בקרב בבית הפציעות שיעור ומעלה. 'n
בהתאמה. גיל שכבות מאותן בנים בקרב בבית הפציעות משיעור יותר גבוה

בבית הפציעות שיעור כי עולה לעיל 118 בלוח המוצגת הבינלאומית מההשוואה
קרוב והוא אחרות למדינות בהשוואה במיוחד גבוה אינו הישראלי הנוער בקרב

למחקר. השותפות במדינות הממוצע לשיעור

התלמידים אחוז ואת בביתהספר שנפצעו התלמידים אחוז את מציג 119 לוח
אין כי מראים הנתונים סובייקטיבי. כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי בבית שנפצעו

ההיפגעות. בשיעורי מובהק הבדל

ושפציעתס האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :119 לוח
כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי בבית, או בביתהספר התרחשה ביותר החמורה

1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי:
בבית נפצעו בביתהספר נפצעו

עלייה סטטוס
4.4 6.3 ותיקים
5.1 5.1 עולים
KS N.S מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
4.4 7.0 מאוד טוב
4.8 6.6 טוב
4.2 5.3 טוב כלכך לא
N.S N.S מובהקות

ספורט פציעות
שעשועים, במתקן או ספורט במתקן שהתרחשו כפציעות הוגדרו ספורט פציעות
הבאות: הפעילויות מאחת כתוצאה שהתרחשו פציעות או פארק, או קהילתי מתקן
אימון במהלך ספורט פגיעת סקייטבורד, או גלגיליות על החלקה אופניים, על רכיבה
פציעות  לב (לתשומת בהפסקה בביתהספר המשחקים במגרש פציעה או משחק, או
שהתרחשו הפציעות בחישוב והן כאן, הן נכללות בביתהספר המשחקים במגרשי

ביתהספר). בתוך

האחרונה בשנה אחת פעם לפחות שנפצעו התלמידים אחוז את מראה 86 תרשים
וכיתה. מין לפי ספורטיבית, פעילות במהלך התרחשה ביותר החמורה ושפציעתם
שניים פי גבוהה בשכיחות ספורטיביות מפעילויות נפגעים בנים כי עולה מהנתונים
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פציעות בשיעורי קלה ירידה קיימת .(60/0 לעומת 15.40/0) לבנות בהשוואה וחצי
בגיל. העלייה עם ספורט

ושפציעתס האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :86 תרשים
אומדנים וכיתה: מין לפי ספורטיבית, פעילות במהלך התרחשה ביותר החמורה

1994 משוקללים,

20 ך
18  16.5
"'  ■■ 14.8 14.6

\l _~ III 8.9 |iii!| ||||1 BID1^
8 _ |§§| 1 ||lf |בנותם|

וז רונו ייא

מדינה, לפי ספורטיבית פעילות במהלך שנפגעו התלמידים אחוז את מציג 120 לוח
הישראלים הבנים אחרות, למדינות בהשוואה ו15. 13 ,11 גיל קבוצות ושלוש מין
העשירי. במקום  ו15 13 הגיל ובקבוצות השלישי, במקום מדורגים 11 גיל בקבוצת
במקום 13 גיל בקבוצת העשירי, במקום מדורגות 11 גיל בקבוצת הישראליות הבנות
פעילות על הסקר נתוני בניתוח כי לציין יש ה19. במקום 15 גיל ובקבוצת ה14
מעורבות של מאוד נמוכה רמה על מדווחות הישראליות הבנות כי נמצא גופנית
שלהן שהחשיפה ומכאן אחרות, ממדינות לבנות בהשוואה ספורטיבית, בפעילות
של הנמוכים השיעורים את להסביר העשויה עובדה  נמוכה היא פעילות של זה לסוג

בישראל. הבנות בקרב ספורט פציעות

סובייקטיבי כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי ספורט פציעות בשיעורי הבדלים ניתוח
זאת, לעומת לוותיקים. עולים בין מובהק הבדל קיים לא כי מראה (121 לוח (ראה
על מדווחים במשפחתם, מאוד טוב או טוב כלכלי מצב על המדווחים תלמידים
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ביותר החמורה ושפציעתם האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :120 לוח
וגיל מין מדינה, לפי ספורטיבית, פעילות במהלך התרחשה

15 גיל 13 גיל 11 גיל ~~
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
11.5 27.5 ייילס 13.6 29.3 ייילס 15.9 23.4 צרפת
12.9 26.0 הפלמית בלגיה 22.4 26.7 צרפת 11.6 20.5 ספרד
18.8 25.6 צרפת 14.5 23.6 הצפונית אירלנד 11.2 20.3 ישראל
14.9 25.4 קנדה 16.2 23.3 קנדה 12.4 19.6 סקוטלנד
12.0 24.2 הצפונית אירלנד 13.8 22.6 סקוטלנד 11.9 19.6 הפלמית בלגיה
10.6 231 ספרד 12.6 21.9 ספרד 12.0 19.3 ייילס
8.9 20.4 סקוטלנד 15.6 19.2 אוסטריה 10.6 18.6 הצפונית אירלנד
18.1 20.1 דנמרק 16.4 17.7 דנמרק 12.7 18.1 קנדה
10.2 201 הצרפתית בלגיה 13.3 17.6 הפלמית בלגיה 13.8 17.5 הצרפתית בלגיה
4.5 17.5 י"ייאל 6.3 17.4 ישראל 13.5 16.6 אוסטריה
12.5 16.9 אוסטריה 9.6 15.4 הצרפתית בלגיה 13.5 14.1 דנמרק
12.5 16.1 נורבגיה 9.6 15.0 הונגריה 6.9 12.4 הונגריה
8.7 15.3 פינלנד 8.9 14.1 נורבגיה 7.0 12.3 פינלנד
9.6 13.0 שבדיה 4.7 12.8 פולין 4.8 12.2 לטביה
3.5 11.7 לטביה 5.3 11.3 סלובקיה 6.8 12.0 סלובקיה
8.2 10.7 הונגריה 4.5 11.1 ליטא 4.1 10.6 פיליו
6.3 10.7 אסטוניה 3.0 10.9 לטביה 6.0 10.4 ליטא
2.4 10.6 ריסיה 9.0 10.2 שבדיה 7.6 10.0 נורבגיה
6.6 10.0 סלובקיה 4.8 10.0 רוסיה 7.2 9.9 רוסיה
5.2 9.0 פולין 5.4 9.6 גרינלנד 5.4 9.9 אסטוניה
8.1 8.4 גרינלנד 5.0 9.4 אסטוניה 7.7 9.1 שבדיה
4.3 8.4 ל^טא 7.7 9.2 פינלנד 2.6 6.1 גרינלנד

ושפציעתם האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :121 לוח
כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי ספורטיבית, פעילות במהלך התרחשה ביותר החמורה

1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי:
ספורטיבית פעילות במהלך נפצעו

עלייה סטטוס
10.9 ותיקים
9.4 עולים
N.S מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
11.9 מאוד טוב
11.5 טוב
9.4 טוב כלכך לא

p<0.01 מובהקות
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כלכלי ממצב ממשפחות לתלמידים בהשוואה ספורט פציעות של יותר גבוה שיעור
טוב. פחות

דרכים מתאונות היפגעות
בגיל ובעיקר הגילים בכל מפציעות לתמותה העיקרית הסיבה הינן דרכים תאונות
פציעות בעיקר קטלנית, שאינה היפגעות על נתונים בוחנים כאשר ברם, הנעורים.
תאונת היא שסיבתן הפציעה אירועי אחוז אשפוז, שדרשו מאלו פחות חמורות
שנגרמו פציעות על המצביעים נתונים נאספו זה בסקר יחסית. קטן הנו דרכים
היה הפציעה אירעה בו המקום (1) מדדים: שני הצלבת תוך דרכים מתאונת כתוצאה
הנפגע שבו אירוע או רכב, מעורב היה שבו אירוע היתה לפגיעה הסיבה ו(2) כביש,
בכביש, שהתרחשו הפציעה אירועי מכל גלגיליות. על החליק או אופניים על רכב
שאר כל גלגיליות. או אופניים רכב, מעורבים היו בה מתאונה כתוצאה קרו 63.10/0

אחרות. וסיבות ספורט משחקי בחפצים, היתקלויות מנפילות, נבעו בכביש הפציעות
כמוגדר דרכים מתאונת נגרמה ביותר החמורה ושפציעתם שנפגעו התלמידים אחוז
מכלל ל2.00/0 בהשוואה זאת בישראל, ו'י"א כיתות תלמידי מכלל 2.30/0 הנו לעיל,

לאומי. הרב בסקר שהשתתפו המדינות מ22 התלמידים

רפואי טיפול שדרשו חמורות בפציעות ישראללמדינותאחרות בין השוואה
משמעותי

בשיעור אחרות למדינות בהשוואה ישראל של הדירוג לגבי כה עד שהוצגו התוצאות
ספורטיבית, פעילות ובמהלך בבית בביתהספר, שהתרחשו ובפציעות כללי, היפגעות
בין הבחנה ללא אחות, או חובש רופא, בידי טיפול שדרשו הפציעות לכל מתייחסות
או חובש לרופא, הפנייה בהן במדינות כי להניח סביר לקלות. יותר חמורות פציעות
מתוך החמורות הפציעות שיעור  נמוכה היא יחסית קלות בפציעות לטיפול אחות
שכיח שימוש יש בהן במדינות זאת, לעומת גבוה. הנו בסקר שדווחו הפציעות כלל
מתוך החמורות הפציעות שיעור  יחסית קלות בפציעות לטיפול רפואי שירות בנותני

נמוך. יהיה הפציעות כלל

פציעה של המדד הנו פציעה חומרת למדידת בסקר ביותר האובייקטיבי המדד
אחד ללילה בביתחולים אשפוז או ניתוח תפרים, גבס, כגון רפואי, טיפול שדרשה
החמורה שפציעתם הנפגעים לאחוז בהתאם המדינות מדורגות 122 בלוח לפחות.
מוצגים זה לדירוג בנוסף לעיל. שצוין מהסוג משמעותי רפואי טיפול דרשה ביותר
שהתרחשו הפציעות מתוך משמעותי רפואי טיפול שדרשו הפציעות אחוזי בלוח

מדינה. לפי ספורטיבית, פעילות ובמהלך בבית בביתהספר,
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גבס, כגון משמעותי, רפואי טיפול שדרשו ביותר החמורות הפציעות אחוז :122 לוח
שנפצעו, התלמידים מבין לפחות, אחד לילה למשך בביתחולים אשפוז או ניתוח תפרים,

הפציעה ומקום/סוג מדינה לפי
משמעותי רפואי טיפול שדרשו החמורות הפציעות אחוז

פעילות במהלך
ספורטיבית בבית בביתהספר סה"כ מדינה*

71.8 69.3 72.9 68.1 צרפת
55.9 55.1 57.4 57.9 פיליו
53.0 59.9 50.0 55.7 ייילס
57.8 62.0 58.9 54.8 לטביה
45.8 51.6 53.6 50.5 אוסטריה
44.5 50.3 45.2 48.4 קנדה
43.2 45.9 40.7 47.3 ויילס
50.9 45.6 52.0 46.8 הונגריה
43.3 47.3 36.5 46.6 ליטא
44.3 44.2 44.8 46.5 סקוטלנד
42.7 48.1 47.8 46.1 הצרפתית בלגיה
42.4 49.0 48.0 42.9 "מרק
39.5 38.9 35.8 40.0 רוסיה
33.1 44.6 31.8 38.9 שבדיה
33.7 38.9 31.0 37.5 פינלנד
31.2 38.3 35.2 35.7 נורבגיה
32.8 46.6 23.8 34.8 סלובקיה
36.4 38.3 31.6 33.3 גרינלנד
19.7 33.5 20.6 29.1 אסטוניה
32.2 32.8 29.2 27.2 י'*יאל
18.6 303 15,4 225 ספרד

הפציעה). סוגי בלוח(כל הימני בטור האחוז לפי מדורגות .המדינות

הנפגעים של ביותר החמורות מהפציעות 27.20/0 רק בלוח, לראות שניתן כפי
בכל בהרבה גבוהים לאחוזים בהשוואה משמעותי רפואי טיפול דרשו הישראלים
הפציעות אחוז בביתהספר, שהתרחשו הפציעות מתוך ספרד. למעט המדינות, שאר
במקום זה במדד מדורגת והיא 29.20/0 הוא בישראל משמעותי רפואי טיפול שדרשו
טיפול דרשו 32.80/0  בבית שהתרחשו הפציעות סךכל מתוך מלמטה. הרביעי
פעילות במהלך שהתרחשו ובפציעות מספרד, רק הגבוה אחוז בישראל, משמעותי
21 מתוך ה18 במקום המדורג אחוז משמעותי, טיפול דרשו 32.20/0 רק ספורטיבית
אחרות, למדינות בהשוואה כי מלמדות אלו תוצאות השאלה. נשאלה שבהן המדינות
בכל אלו, מפציעות כשליש רק אולם, גבוהים, פציעות שיעורי בישראל יש PN
או ניתוח תפרים, גבס, כמו רפואי, טיפול שדרשו חמורות פציעות הינן הסוגים,

לפחות. אחד ללילה בביתחוליס אשפוז
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פולין, (כגון נמוכים פציעה שיעורי על דווח שבהן מדינות במספר כי לציין מעניין
במיוחד. גבוה משמעותי רפואי טיפול שדרשו הפציעות אחוז היה והונגריה), לטביה
גבוהים, היו ההיפגעות שיעורי שבהן וספרד, ישראל כמו מדינות, שבמספר בעוד
זו תבנית ברם, יחסית. נמוך היה משמעותי טיפול שדרשו החמורות הפציעות אחוז
היפגעות שיעורי בעלות מדינות של מבוטל לא מספר המדינות. לכל נכונה אינה
רפואי טיפול דרשה שפציעתם נפגעים של גבוהים אחוזים על גם דיווחו גבוהים

לעיל). 109 לוח (ראה וויילס) סקוטלנד צרפת, (לדוגמה, משמעותי

שיעורי כי היא 122 בלוח המוצגים הממצאים מניתוח המתבקשת המסקנה ככלל,
רק אולם, גבוהים, אחות, או חובש רופא, בידי טיפול הדורשות בישראל הפציעות
השותפות אחרות למדינות בהשוואה משמעותי. רפואי טיפול דורשים מהם כשליש

נמוך. הנו זה אחוז בסקר,

לפציעות התנהגויותסיכון
סביבתיים סיכון גורמי בין אינטראקציה של תוצאה הינה מפציעות היפגעות
צעירים ובוגרים נוער ילדים, בקרב בהיפגעות העוסקת המדעית הספרות ואנושיים.
מרכזיות סיכון והתנהגויות הסתכנות דפוסי של והחשיבות המרכזיות את מדגישה
שנות בסוף אלו. אוכלוסיות בקרב הפציעה מאירועי ביותר משמעותי אחוז בגרימת
מחלות לבקרת האמריקני הלאומי במרכז שכונסה מומחים ועדת זיהתה השמונים
נוער בני של ההסתברות על המשפיעות ביותר המרכזיות הסיכון התנהגויות את

.(Kolbe 1990; Waxweiller et al. 1993; O'Carroll et al. 1993) להיפגע

ההסתכנות תהליך בחקר החלו באירופה מחקר קבוצות מספר לכך, בנוסף
בני בקרב מסוכנות התנהגויות על והעזה, קבוצתי לחץ של החברתיות וההשפעות
של מדדים מספר הוספו הנוכחי בסקר .(Roysamb et al. 1996 (לדוגמה, נוער
אישימוש קסדה, חבישת ללא אופניים על רכיבה כגון מרכזיות, סיכון התנהגויות
הוספו כמוע, אלכוהול. ששתה נהג עלידי הנהוג ברכב ונסיעה בטיחות בחגורת
לשם מסוע מעשה עשיית על ודיווחים חברתית להעזה חשיפה של מדדים שלושה

הסתכנות.

בשנה אחת פעם לפחות אופניים על רכבו הם כי דיווחו התלמידים מכלל כ700/0

תלמידים מתוך מהתלמידים. 70V0 לאותם ורק אך מתייחס 87 תרשים האחרונה.
כפי אופניים. על שרכבו בעת קסדה פעם אף חבשו לא כי דיווחו (!) 9/lo0 אלו,
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איחבישת בשיעור ובנות בנים בין משמעותיים הבדלים אין מראה, 87 שתרשים
נאספו אלו נתונים כי לזכור יש קטנים. הם הגיל קבוצות בין וההבדלים הקסדות,

קסדות. חבישת בנושא ההסברה מסע לפני ,1994 יוני בחודש

על שרכבו התלמידים מבין קסדה, חבשו לא פעם שאף התלמידים אחוז :87 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה; מין לפי האחרונים, החודשים 12 במהלך אופניים
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הם כאשר בטיחות חגורת חוגרים תמיד שלא התלמידים אחוז את מציג 88 תרשים
במושב נסיעה לבין הקדמי במושב נסיעה בין הבחינה לא השאלה ברכב. נוסעים
תמיד חוגרים התלמידים מכלל מ400/0 פחות כי כך על מצביעים הממצאים האחורי.
השימוש במידת ובנות בנים בין הבדל אין כמו^, ברכב. נסיעה בעת בטיחות חגורות
בחגורות השימוש שכיחות כי מראים בתרשים המוצגים הנתונים בטיחות. בחגורות
י'י"א כיתות מתלמידי כשליש זו, ירידה למרות בגיל. העלייה עם עולה בטיחות

ברכב. נוסעים שהם בעת בטיחות חגורות חוגרים אינם

היא דרכים בתאונות ההיפגעות בתחום ביותר החמורות הסיכון מהתנהגויות אחת
את מציג 89 תרשים רכב. בכלי נהיגה עם אלכוהולים משקאות שתיית של עירוב
שהיה רכב בכלי נסעו האחרון בחודש אחת פעם לפחות כי שדיווחו התלמידים אחוז
מכל ל^12 קרוב כי מראים הנתונים אלכוהולי. משקה ששתה אדם בידי נהוג
בכיתות יום. שלושים של בתקופה אחת פעם לפחות זו לסכנה נחשפו התלמידים
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נוסעים הם כאשר בטיחות חגורת חוגרים תמיד שלא התלמידים אחוז :88 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי ברכב,
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פעם לפחות נסעו האחתנים הימים שלושים שבמהלך התלמידים אחוז :89 תרשים
אומדנים .. וכיתה מין לפי אלכוהולי, משקה ששתה אדם בידי נהוג שהיה ברכב אחת

1994 משוקללים,
20 ך
18 
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שאחוז כך נעלם, ההבדל י'י"א בכיתות אולם הבנים בקרב יותר זה אחוז גבוה ו'ט'
לפני נאספו הנתונים כי יצוין כאן, גם כ130/0. על עומד המינים שני בקרב הדיווח
נתונים עם השוואה לשם בסיס כנתוני בהם להשתמש וניתן זה בנושא הפרסום מסע
לא שותים "אם של לקונספציה הנוער בני של החשיפה לאחר בעתיד שייאספו

נוהגים".

הסתכנות הסתכנותלשם
הידועים מסוכנים במשחקים פעם מדי המתבטאת (Dairng) החברתית ההעזה תופעת
בחברת ומוכרת ידועה תופעה הינה למיניהם, "רולטה" כמשחקי הישראלי בציבור
הצורך לבין החברתי ללחץ להיכנע הנטייה בין השילוב העולם. בכל מתבגרים
מיותרים. סיכונים ליטול נוער בני של הנטייה את מזין הנעורים בתקופת בריגושים

נוהגים חבריך "האם (1) לנושא: הרלוונטיות שאלות שלוש שאלנו הישראלי בסקר
(2) אסורים?", או מסוכנים להיות שעשויים דברים לעשות השני את האחד לררבך
לחבריך להוכיח כדי רק p7av מעשה עשית פעמים כמה האחרונים, החודשים "ב12
מעשה עשית פעמים כמה האחרונים, החודשים "ב12 ו(3) לעשותו?", מסוגל שאתה

זה"?" "איך להרגיש כדי רק p1t?n

השני את האחד לרר1ץ נוהגים חבריהם כי טענו מהנבדקים אחוזים ושישה ארבעים
גבוה זה אחוז קרובות". "לעתים או "לפעמים" אסורים או מסוכנים מעשים לעשות
העלייה עם משתנה אינו אך ,(35.20/0) לבנות בהשוואה (57.30/0) הבנים בקרב יותר
ההעזה לתופעת חשופים הנוער מבני שכמחצית כך על מלמד זה נתון בגיל.

החברתית.

עשו האחרונה בשנה כי טענו מהבנות וכ110/0 מהבנים כ260/0 כי עולה 90 מתרשים
הם כי לחבריהם להוכיח במטרה פעמים" "הרבה או ספורות" "פעמים pion מעשה
והבנות הבנים מכלל נוספים כ240/0 זה". "איך להרגיש במטרה או לכך מסוגלים
בשנה בלבד" פעמיים או אחת "פעם אלו ממניעים p7av מעשה עשו הם כי טענו
יותר ושכיחה בגיל העלייה עם במקצת עולה p)vo במעשה הסתכנות האחרונה.
לתלמידי בהשוואה מהבנות) ו13.10/0 מהבנים 27.30/0) י'י"א כיתות תלמידי בקרב

מהבנות). ו8.20/0 מהבנים 23.50/0) ו'ז' כיתות
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פעמים מס^ מעשה עשו האחרונים החודשים שב12 התלמידים אחוז :90 תרשים
במטרה או לכך, מסוגלים הם כי לחבריהם להוכיח במטרה פעמים הרבה או ספורות

1994 משוקללים, אומדנים וכיתה; מין לפי זה, איך להרגיש
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בקרב ההדדית וההעזה האישית ההסתכנות תופעת שכיחות לגבי הרב הידע למרות
והמניעה ההתערבות במדיניות זו תופעה מניעת של הדגשה קיימת לא נוער, בני
היפגעות שיעורי להורדת לתרום יכולה שהיתה מדיניות  הישראלית באוכלוסייה

הישראלים. הצעירים בקרב מיותרות מתאונות

ומסקנות סיכום
דפוסי על בארץ הקיים למידע ניכרת במידה תורמים זה בפרק המוצגים הנתונים
תמונת קבלת מאפשרים הממצאים נוער. בני של קטלניות לא מפציעות ההיפגעות
דמוגרפיים, וחתכים גיל שכבות מין, קבוצות לפי הנפגעים שיעורי של עדכנית מצב
תוך חומרתן, ודרגת התרחשותן ונסיבות מקום לפי הפציעות סוגי התפלגות ושל
זה בפרק מוצגים כמוע, בעולם. אחרות מדינות מ21 דומים נתונים עם השוואה
בני בקרב מרכזיות והסתכנות סיכון התנהגויות דפוסי התפלגות על בסיסיים נתונים

פציעה. אירועי של גבוה באחוז המעורבות התנהגויות הנוער,

בשנה אחת פעם לפחות נפצעו י"א עד ו' כיתות מתלמידי 29.90/0 הסקר, ממצאי לפי
המבוסס פשוט בחישוב אחות. או חובש רופא, בידי טיפול הדורשת פציעה האחרונה
י"א, עד ו' בכיתות הלומדים בישראל התלמידים מספר לגבי החינוך משרד נתוני על
יותר החמורות הפציעות שיעור לפי שנפצעו. תלמידים כ130,000 זה אחוז מייצג
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אחד יום של להיעדרות שגרמה דיה, חמורה פציעה נפצעו תלמידים שכ70,000 עולה
משמעותי רפואי טיפול שחייבה או אחרת, יומיומית מפעילות או מביתהספר לפחות

התלמידים). מכלל 15.80/0) אשפוז או ניתוח תפרים, גבס, כמו

משמעותי, רפואי טיפול שדרשו כאלו  במיוחד חמורות פציעות שנפצעו תלמידים
27.20/0 מונים בביתחולים, לפחות אחד יום של אשפוז או ניתוח תפרים, גבס, כגון

בשנה. י"א עד ו' בכיתות תלמידים כ35,000 דהיינו הנפגעים, מכלל

הפציעה. אירועי למספר ולא שנפגעו התלמידים למספר רק מתייחסים אלו נתונים
כלשהי, פציעה על שדיווחו הישראלים מהתלמידים 57.50/0 הסקר, ממצאי לפי
מכאן, לסקר. שקדמו החודשים 12 במהלך יותר או פעמיים נפצעו הם כי דיווחו

שנפגעו. התלמידים ממספר בהרבה גבוה הפציעה אירועי שמספר

ביותר החמורה שפציעתם דיווחו שנפגעו מהתלמידים ש320/0 מהנתונים עולה עוד
הסיבות ספורט. במתקני וכ190/0 בכביש 20^0 בבית, כ210/0 בביתהספר, התרחשה
פעילות ,(40.40/0) וחתכים בחפצים היתקלות נפילות, היו הפציעה לאירועי העיקריות

.(15.50/0) וגלגיליות אופניים על ורכיבה ,(35.70/0) ספורטיבית

ההיפגעות שיעור בהן המדינות אחת הינה ישראל כי מלמדת הבינלאומית ההשוואה
שדרשו חמורות בפציעות רק מתרכזים כאשר אולם, במיוחד. גבוה הנוער בני של
שאחוז עולה בביתחולים, אשפוז או ניתוח תפרים, גבס, כגון רפואי, טיפול
זו, חומרה בדרגת היתה ביותר החמורה ושפציעתם שנפצעו, הישראלים התלמידים
טיפול דרשה שפציעתם אחרות ממדינות נפגעים של לאחוזים בהשוואה פחות גבוה

זה. מסוג רפואי

הפילן, במהלן בהייובה שנידונו המתודולוגיות המגבלות גל למרות גי ספק, אין
בישיאל. נועי בני להיפגעות הנוגע בגל במיוחד חמוי מצב על הממצאים מצביעים
ממקויות באיץ כיום הקיים למידע בהשוואה בהיבה יומויה הינה זו מצב תמונת

אחיים.

החמורה פציעתם כי ציינו שנפגעו הישראלים מהתלמידים 320/0 לעיל, שצוין כפי
עד ו' כיתות תלמידי כ42,000 מייצג זה אחוז ביתהספר. בשטח התרחשה ביותר
זה נתון .1993/4 הלימודים בשנת ביתהספר בשטח אחת פעם לפחות שנפצעו י"א
הפרק בתחילת המוצגים החינוך במשרד לבטיחות הגף לנתוני בסתירה עומד
1993/4 בשנת אלו, נתונים לפי מנכ"ל. חוזר לפי בתיהספר דיווחי על והנשענים
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כלל שמתוך דהיינו החינוך, במערכת תלמידים אלף לכל פציעות 7.7 נרשמו
שבפיקוח בלבד העברי החינוך במערכת י"א עד ו' בכיתות הלומדים התלמידים
פציעות. על דיווחים מ3,500 פחות החינוך למשרד הגיעו ,(437,722) החינוך משרד
המחקר אומדני פי על ביתהספר בשטח הנפגעים מכלל מ100/0 פחות מייצג זה מספר

הנוכחי.

רופא, בידי טיפול דרשו הנוכחי במחקר הנבדקים עלידי שדווחו הפציעות כי יצוין
למשרד מדווחות להיות אמורות היו אלו פציעות מנכ"ל, חוזר לפי אחות. או חובש
בין שהפער 'p אם ברור ביתהספר. סגל לידיעת הגיע עליהן שהמידע במידה החינוך
פער במיוחד. משמעותי הנו בתיהספר מדיווחי הזמין והמידע הנוכחי הסקר נתוני
בתיספר מדיווחי הנאסף פציעות על שמידע היות אחרות במדינות גם קיים כזה
בעולם מהמדינות ניכר בחלק במציאות. שהתרחשו הפציעה ממקרי מקצת רק מייצג
מדיניות לפיתוח בסיס הנוכחי הסקר כמו בסקרים הנאסף מידע מהווה המערבי,
בארה"ב, שנאספו הנתונים נוער. פציעות ומניעת להתערבות לאומית ואסטרטגיה
הנוער בני של ולבטיחותם לבריאותם האחראיים הגופים את משמשים לדוגמה,

מניעה. תכניות ובפיתוח התערבות משאבי בהכוונת

ביתהספר בשטח המתרחשות הפציעות של יחסית הגבוהים שהשיעורים pn"
משתמשים ישראלים שתלמידים מכך נובעים אחרות, למדינות בהשוואה בישראל,
בעוד הלימודים, שעות לאחר גם ואחרות ספורטיביות לפעילויות ביתהספר במתקני
לציין ראוי מקום, מכל אחרים. במתקנים אלו פעילויות מתבצעות אחרות שבמדינות
בשטח לפציעות בסיבות האחרות למדינות ישראל בין ביותר הבולט ההבדל כי שוב
היתקלות נפילה, היתה שסיבתן פציעות של יותר הגבוה האחוז הוא ביתהספר
ספורטיבית, פעילות כמו לסיבות שבהשוואה להניח מקובל חתכים. או בחפצים
הם בחפצים, היתקלות או נפילה היתה שסיבתן לפציעות העיקריים הסיכון גורמי
האופיינים ההתנהגות דפוסי את בחשבון לוקחים שאינם סביבתיים סיכון גורמי
מפגע מהווה ביתהספר במסדרון כלשהו מכשול לדוגמה, נוער. ולבני לילדים
לרוץ תלמידים על שאוסרת "תקנה" בביתהספר קיימת אם גם בטיחותי
הדבר כאשר גם במסדרונות לרוץ נוהגים שילדים העובדה לאור זאת, במסדרונות;
של שילוב על להתבסס חייבת החינוך במערכת מניעה שמדיניות מכאן, עליהם. נאסר
הבטיחותי והאקלים ההתנהגות בדפוסי בשינויים הממוקדת "אקטיבית" מניעה
ביתהספר שטח של משמעותי בשיפור הממוקדת "פסיבית" מניעה עם בביתהספר

בטיחות. מפגעי מבחינת וסביבתו



בישראל נוער 270

מרכזיות סיכון התנהגויות מספר לגבי ממצאים בפרק מוצגים הפציעה, לנתוני בנוסף
900/0 מעל הנוער. באוכלוסיית פציעה מקרי של מבוטל לא לאחוז כאחראיות הידועות
חובשים אינם שהם דיווחו אופניים על בשנה פעם לפחות שרוכבים התלמידים מכל
בראש "קסדה של הפרסום מסע לפני כאמור, נאספו, אלו נתונים קסדה. פעם אף
נסעו הס האחרון בחודש כי דיווחו התלמידים מכלל 100/0 מעל לכך, בנוסף טוב".
עשרה כל מתוך לפחות אחד תלמיד דהיינו,  אלכוהול ששתה נהג בידי נהוג ברכב
"אם הפרסום מסע לפני נאספו הנתונים כאן, גם זו. להסתכנות נחשף תלמידים
כבסיס במידע להשתמש מאפשר הנתונים איסוף של העיתוי נוהגים". לא שותים
הנתונים השוואת תוך אלו, בנושאים שנעשתה ההסברה של האפקטיביות להערכת

ל1997/8. המתוכנן הבא בסקר שייאספו נתונים עם

כי המדווחים נוער בני של סיכון התנהגויות של הגבוהים השיעורים על הממצאים
להרגיש כדי או לכך, מסוגלים הם כי לחבריהם להוכיח בכדי מסוכנים מעשים עשו
החברתיים ההשפעה גורמי חקר על דגש לשים הצורך את מחזקים זה", "איך
התופעה את יותר טוב להבין כדי נוער, בני בקרב ההסתכנות דפוסי על והתרבותיים
להסתכנות הנטייה כידוע, יותר. אפקטיביות התערבות תכניות של פיתוח ולאפשר
מתאונות ההיפגעות ברמת גם ומתבטאת בגיל העלייה עם המתגברת תופעה היא

יותר. מאוחר בגיל  בצבא

קידום על האחראית אחת ממשלתית רשות אין אחרות, במדינות כמו שלא בארץ,
משרדי מספר בין מתחלקת זו אחריות הנוער. בני של ובטיחותם רווחתם בריאותם,
פעולה שיתוף לפתח הדחוף הצורך את מדגישה זו עובדה מרכזיות. ורשויות ממשלה
שיעורי בהורדת אפקטיבית בצורה לטפל במטרה בדבר הנוגעים הגורמים בין הדוק

הנוער. בקרב וההיפגעות ההסתכנות

לטראומה והיחידה הבריאות, במשרד שהוקמה לטראומה הלאומית המועצה
רבים מאמצים הקדישו מחלות, לבקרת הישראלי המרכז במסגרת הפועלת
מערכת אולם, להיפגעות. ארצית ניטור מערכת להקמת מבוטלים, לא ומשאבים
פציעות מיון. לחדרי או חירום למרכזי שהגיעו חמורות בפציעות רק תתמקד זו ניטור
במאגר ייכללו לא עדיין בקופתחולים, או בבתיהספר במרפאות, שטופלו יותר קלות
להיבטים הנוגע בכל מעמיק הניטור במערכת הנאסף המידע לכך, בנוסף הלאומי.
ההתנהגותיות והנסיבות ההשפעה גורמי לגבי לא אך הפציעה, של הרפואיים
הלאומית המועצה במסגרת כי לציין, יש זאת, עם לאירוע. שהובילו והחברתיות
מתבצעת מחלות, לבקרת הלאומי במרכז לטראומה היחידה ובמסגרת לטראומה



271 ואובדמת אלימות, פציעות,

היפגעות לדפוסי הנוגע בכל ומהעולם מהארץ עדכני מידע לריכוז ענפה פעילות
למניעה. ולאסטרטגיות ולגישות

מעמיק מחקר בהמשך הרבה הנחיצות את מדגישים זה בפרק המוצגים הממצאים
ותכנית מדיניות גיבוש הישראלי. הנוער של וההסתכנות ההיפגעות דפוסי לגבי
יישומיים רעיונות יאפשר בנושא עדכני מחקרי ומידע השעה צו הנו ומניעה התערבות

הישראלית. לחברה המתאימים

16
אלימות

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

מבוא
רבות. פעמים בישראל ציבורי לדיון עלה נוער ובני ילדים בקרב האלימות נושא
אחת לא גרמו ושוד, רצח במעשי נוער בני של מעורבות כגון קיצוניים, אירועים
אלא הקיצוניים במקרים איננו הבעיה עיקר אולם, לנושא. מסביב ציבורית לסערה
חומרה. של שונות בדרגות לאלימות נוער בני של היומיומית ובחשיפה במעורבות
בתקופת במיוחד גבוהים הינם האלימות ששיעורי כך על מצביעה המדעית הספרות
ניכרת המערבי בעולם רבות במדינות וכי אחרות, גיל לתקופות בהשוואה ההתבגרות,
אלכוהול לשתיית הצעירים בהיחשפות לגידול במקביל האלימות בשיעורי החרפה
.(PorthrowSmith 1987; Kolbe 1990; CDC 1991, 1993a; Posner 1996) נשק ולנשיאת
הניזונה תופעה הינה הנוער בני בקרב שהאלימות היא בישראל הציבורית התפיסה
בתתאוכלוסיות מרוכזת והיא בכלל, הישראלית, החברה של אלימה מתרבות
בקשר בארץ המפורסם המידע רוב בפרט. חברתיכלכלי, או עדתי רקע על שוליות
על או המשטרה של נתונים מאגרי על מבוסס וכלפיהם, ונוער ילדים בקרב לאלימות
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אינם אלו נתונים מסדי מרצח. כתוצאה מוות מקרי התפלגות על סטטיסטי מידע
הפוגעת הכללית, באוכלוסייה הנוער בני חשופים שאליה האלימות על מידע כוללים
המעורבות שיעור על מדויקים נתונים חסרים בישראל היומיומית. חייהם באיכות
הורוביץ עלידי שנערך סקר נוער. בני בקרב ביןאישית מאלימות ההיפגעות ודפוסי
בני בקרב האלימות תופעת את לראשונה, בדק, בישראל, ערים בשלוש (1990) ופרנקל
בקרב היומיומית האלימות תופעת כי לראשונה, הראו, הסקר תוצאות בארץ. נוער
הישראלית. בחברה תתהאוכלוסיות כל לרוחב ומתפלגת שכיחה הינה הנוער
על דיווחו 350/0200/0 בין תיכון, ביתספר בגיל בנים בקרב כי מצא הסקר לדוגמה,
כאן מדווחות שתוצאותיו הסקר ובעיטות. סטירות של פיזית באלימות התנסות
באלימות במעורבות התנסויות של רחב מגוון על נתונים בישראל, לראשונה אסף,
י"א. עד ו' כיתות תלמידי של מייצג ארצי במדגם מאלימות ובקורבנות יומיומית
לתקיפות קורבנות פיזיות, קטטות בבריונות, מעורבות על מידע כוללים הנתונים
בסיסית מצב תמונת לקבל מאפשרים אלו נתונים עצמית. להגנה נשק כלי ונשיאת
שכבות כל לרוחב בישראל בתיהספר תלמידי בקרב האלימות שיעורי של
חיוני הנו זה מידע המערבי. בעולם אחרות במדינות נוער עם ובהשוואה האוכלוסייה,
שיעורי את להוריד במטרה התערבות מדיניות ולהכוונת הבעיה חומרת להערכת

בישראל. הנוער בקרב האלימות

אלימות של מדדים
של הבינלאומי לשאלון בהשוואה אלימות. בנושא שאלות 19 כלל הישראלי השאלון
נוער אלימות בנושא ניכרת הרחבה הישראלי השאלון כלל העולמי, הבריאות ארגון
הנוער בני בקרב התופעה על עדכני מידע והיעדר הנושא חשיבות לאור וזאת
בנושא עוסקות והן הבינלאומי, בשאלון כלולות מהשאלות שתיים רק הישראלי.
כלל לבריונות, וקורבנות למעורבות בנוסף .(Bullying) ובריונות הצקות הטרדות,
שאלות); 12) לתקיפות קורבנות של ושכיחות סוג על מדדים גם הישראלי השאלון
היחשפות על ומדדים שאלות); 3) פיזיות מתגרות והיפגעות מעורבות על מדדים
נלקחו מתקיפות בקורבנות העוסקות השאלות שאלות). 2) נשק נשיאת לתופעת
The) ואילך 12 מגיל תושבים בקרב מפשיעה קורבנות על האמריקני הלאומי מהסקר
השאלות .(Bastian <ef Taylor 1991) (1989 US National Crime Victimization Survey
הלאומי מהסקר נלקחו נשק לנשיאת ובהיחשפות פיזית בתגרה במעורבות העוסקות
The 1992 US Youth) בארה"ב 2112 גילאי בקרב סיכון התנהגויות על האמריקני

.(Risk Behavior Surveillance System, CDC 1993b
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לנבדק בהקדמה פותחות ובריונות, הצקות הטרדות, במדידת העוסקות השאלות
"להלן כך. נוסחה ההקדמה ובריונות". הצקות ב"הטרדות, הכוונה את המגדירה
זה בריונות או הטרדה הצקה, ובריונות. הצקות הטרדות, בנושא משפטים מספר
או נעימים לא דברים עושים או אומרים תלמידים, קבוצת או אחר, תלמיד כאשר
בכוונה תלמיד מרגיזים כאשר גם זה בריונות או הטרדה הצקה, בתלמיד. פוגעים
בעלי תלמידים שני כאשר אבל ומכות. דחיפות כולל בו שפוגעת בצורה ושוב שוב

הצקה''. או הטרדה נחשבת אינה זו  רבים או מתווכחים שווים כוחות

והטרדות הצקות כוללת לעיל, שהובהרה כפי "בריונות", המושג שהגדרת מכאן
התוצאות. בחינת בעת בחשבון זאת לקחת יש פיזית. בריונות רק ולא מילוליות

בביתהספר, להטרדה כקורבן הנבדק של חשיפתו תדירות את בדק הראשון המדד
אחר מישהו של בהטרדה הנבדק של השתתפותו תדירות את בדק השני המדד ואילו

זה: בפרק המוצגים משתנים ארבעה לבניית שימשו אלו מדדים שני בביתהספר.
הסקר. נערך בה הלימודים בשנת אחת פעם לפחות והצקות להטרדות קורבנות (1)

הזו. הלימודים בשנת יותר או פעמים שלוש והצקות להטרדות קורבנות (2)

הזו. הלימודים בשנת אחת פעם לפחות והצקות בהטרדות מעורבות (3)

הזו. הלימודים בשנת יותר או פעמים שלוש והצקות בהטרדות מעורבות (4)

או כסף לקיחת (1) נושאים: בארבעה עוסקות לתקיפות קורבנות הבודקות השאלות
או סטירה מכה, קבלת (3) גניבה; (2) בכוח; בשימוש איום תוך או בכוח חפצים
כל לגבי אחר. נשק כלי או סכין מקל, באמצעות פגיעה ו(4) ומכאיבה; חזקה דחיפה
בשנת לנבדק קרה זה אירוע האם (1) שאלות: שלוש נשאלו הללו מהנושאים אחד
התרחש זה ואיפה ו(3) קרה; זה פעמים כמה ,p אם (2) הסקרל; נערך בה הלימודים

קרה? שזה האחרונה בפעם

הנבדק בהם הפעמים מספר (1) פיזיות: בתגרות במעורבות התמקדו מדדים שלושה
הנבדק בהם הפעמים מספר (2) האחרונים; החודשים ב12 פיזית בתגרה מעורב היה
רופא, בידי לטיפול ונזקק נפצע במהלכה אשר ("מכות") פיזית בתגרה מעורב היה
מעורב הנבדק היה איתו האדם ו(3) האחרונים; החודשים ב12 אחות או חובש

האחרונה. בפעם פיזית בתגרה

נשא הנבדק בהם הימים מספר (1) נשק: לנשיאת בחשיפה עסקו נוספים מדדים שני
הימים בשלושים עצמית הגנה לשם אקדח או (מקל) אלה סכין, כגון נשק, איתו
אלה סכין, כגון נשק, איתו נושא כיתתו מבני מישהו ראה הנבדק ו(2) האחרונים;
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העוסקים המדדים כי לציין, יש האחרונים. הימים בשלושים אקדח או (מקל)
הנשק נשיאת כלומר, כלשהי. פיזית לסביבה התייחסו לא נשק לנשיאת בחשיפה
בכל או בביתהספר בטיול, המגורים, בשכונת לביתהספר, מחוץ להיות היתה יכולה

אחר. מקום

תוצאות
הצקה בריונות,הטרדהאו קורבנותלמעשי

או הטרדה בריונות, למעשי קורבנות שהיו התלמידים אחוז את מציג 91 תרשים
התוצאות וכיתה. מין לפי אחת, פעם לפחות הלימודים, בשנת בביתהספר הצקה
אחת פעם לפחות סבלו י"א עד ו' בכיתות התלמידים מכל 50^0 מעל כי מראות
מהבנות ו0^53.2 מהבנים 68.7^0 דיווחו ו'ז' כיתות תלמידי בקרב בריונות. ממעשי
תוך בגיל העלייה עם בהדרגה יורד זה אחוז אחת. פעם לפחות לבריונות, קורבנות על
ו0^<28.6 מהבנים 48.3^0 דיווחו י'י"א שבכיתות כך המינים, בין הפער על שמירה

זו. לתופעה היחשפות על מהבנות

בריונות, למעשי קורבנות היו אחת פעם שלפחות התלמידים אחוז :91 תרשים
אומדנים וכיתה: מין לפי הלימודים, בשנת בביתהספר הצקה או הטרדה

1994 משוקללים,
1 68!7
70 ר ^^

ti 0n ייא
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בשנת יותר או פעמים שלוש לבריונות שנחשפו התלמידים אחוז את מציג 92 תרשים
לתופעת יותר חמורה בדרגה היחשפות לבחון עלמנת נוצר זה מדד הלימודים.
(21.60/0) חמישית מעל כי מראות התוצאות חדפעמית. היחשפות מאשר הבריונות
או פעמים שלוש הצקות, או הטרדות בריונות, למעשי קורבנות היו הנוער בני מכל
נשמרים המין קבוצות ובין הכיתות בין היחסיים ההבדלים הלימודים. בשנת יותר
קורבנות היותם על דיווחו מהבנות ו21.20/0 מהבנים 35.70/0 ו'ז' שבכיתות כך
י'י"א. בכיתות מהבנות ו11.80/0 מהבנים 17.80/0 לעומת רבפעמיים, בריונות למעשי
בנים בין להבדל בהשוואה הנמוכות בכיתות יותר גדול נמצא לבנות בנים בין ההבדל

הגבוהות. בכיתות לבנות

בריונות, למעשי קורבנות היו יותר או פעמים ששלוש התלמידים אחוז :92 תרשים
אומדנים וכיתה: מין לפי הלימודים, בשנת בביתהספר הצקה או הטרדה

1994 משוקללים,
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על העולמי הבריאות ארגון של הרבלאומי בסקר שהשתתפו המדינות וארבע עשרים
ומעורבות קורבנות על נתונים אספו (WHOHBSC) נוער בני של בריאות התנהגויות
שהיו התלמידים אחוז את מציג 123 לוח .(Bullying) הצקות או הטרדות בבריונות,
מין לפי הלימודים בשנת בביתהספר בריונות למעשה אחת פעם לפחות קורבנות
לבריונות הקורבנות שיעור לפי בלוח מדורגות המדינות מהמדינות. אחת בכל וגיל,

ומטה. ביותר הגבוה מהשיעור בנים, בקרב
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או הטרדה בריונות, למעשי קורבנות היו אחת פעם שלפחות התלמידים אחוז :123 לוח
וגיל מין מדינה, לפי בביתהספר, הצקה

15 גיל 13 גיל גי115
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
58.0 74.5 הצרפתית בלגיה 66.0 75.2 הצרפתית בלגיה 71.7 77.3 גרינלנד
50.8 64.3 גרמניה 66.6 72.3 ליטא 66.7 76.7 הצרפתית בלגיה
52.4 61.2 ליטא 65.8 68.5 גרינלנד 67.9 75.3 רוסיה
47.2 55.0 רוסיה 58.2 67.7 גרמניה 56.0 71.1 אסטוניה
33.9 53.6 ישיאל 671 66 6 רוסיה 54.8 67.3 ישיאל
38.0 46.0 אוסטריה 46.7 64.3 ישראל 53.0 66.3 גרמניה
30.0 43.6 לטביה 48.4 63.8 אסטוניה 59.7 65.9 ליטא
47.1 43.5 גרינלנד 41.0 61.7 פינלנד 59.6 62.6 דנמרק
45.1 42.5 צרפת 52.2 56.9 "מרק 54.2 60.4 הפלמית בלגיה
31.0 41.1 אסטוניה 50.6 52.1 צרפת 47.3 59.2 הונגריה
35 3 38.9 דנמרק 47.1 52.1 לטביה 49.4 58.4 לטביה
29.2 37.3 פינלנד 42.0 50.4 אוסטריה 63.4 58.1 צרפת
16.7 36.0 פולין 32.4 47.4 הפלמית בלגיה 46.7 56.8 פינלנד
20.7 32.9 הפלמית בלגיה 37.2 40.5 צ'כיה 52.4 55.5 צ'כיה
23.2 30 0 נורבגיה 36.0 39.4 הונגריה 36.5 53.5 אוסטריה
15.5 28.4 הונגריה 26.2 38.0 נורבגיה 39.2 50.7 סלובקיה
21.8 27.2 צ'כיה 31.2 37.3 ייילס 32.5 48.8 פולין
20.5 26.3 קנדה 32 9 36.6 סקוטלנד 33.1 40.2 נורבגיה
10.5 24.9 סלובקיה 29.0 36.1 קנדה 23.0 40.0 הצפונית אירלנד
18.5 20.0 ייילס 23.1 35.3 פולין 30.0 39.1 קנדה
16.7 19.6 סקוטלנד 23.8 34.4 הצפונית אירלנד 31.2 37.7 ויילס
11.4 17.5 הצפונית אירלנד 28.8 33.9 סלובקיה 30.7 29.9 סקוטלנד
13.2 15.5 שבדיה 16.1 19.3 שבדיה 16.5 20.4 שבדיה

פעם לפחות לבריונות ההיחשפות שיעור המדינות שברוב כך על מצביעות התוצאות
בגיל, העלייה עם ויורד בנות לגבי מאשר בנים לגבי יותר גבוה בביתהספר אחת
החמישישישי במקום מדורגים הישראלים התלמידים בישראל. לדפוסים בדומה

בלוח. המופיעות המדינות 23 לשאר בהשוואה בחומרה

או פעמים שלוש בריונות למעשי קורבנות שהיו התלמידים אחוז את מציג 124 לוח
מדורגים הישראלים התלמידים במחקר. השותפות המדינות ב24 וגיל מין לפי יותר,
הרבפעמית ההיחשפות בדרגת האחרות למדינות בהשוואה שישישמיני במקומות

בלוח. המוצגת

הינה נוער בני בקרב האלימות תופעת כי מראות הרבלאומי הניתוח תוצאות ככלל,
במחקר. השותפות המדינות בכל כמעט שכיחה
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הטרדה בריונות, למעשי קורבנות היו יותר או פעמים ששלוש התלמידים אחוז :124 לוח
וגיל מין מדינה, לפי בביתהספר, הצקה או

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
28.4 36.3 הצרפתית בלגיה 45.3 45.8 ליטא 481 560 ^לנד
34.0 35.8 ליטא 42.9 42.7 גרינלנד 47.1 48.4 רוסיה
31.6 28.3 צרפת 32.2 38.7 הצרפתית בלגיה 36 9 44 3 הצרפתית בלגיה
17.1 26.7 גרמניה 24.0 36.2 אסטוניה 38 9 43 2 ליטא
27.4 25.0 רוסיה 46.8 36.1 רוסיה 41.6 39.3 צרפת
13.6 21.0 ישראל 23.4 35.2 גרמניה 33.7 38.1 אסטוניה
16.1 20.3 לטביה 31.3 34.1 צרפת 30 2 35 9 בלגיההפלמית
25.4 20.2 גרינלנד 17.5 31.0 ישראל 20.9 33.9 'שיאל
12.2 19.2 אסטוניה 23.9 27.8 דנמרק 31.2 33 3 לטביה
13.7 19.0 אוסטריה 16.2 27.4 בלגיההפלמית 32.9 32 6 דנמרק
13.7 17.4 דנמרק 26.8 26.8 לטביה 20.0 31 9 גרמניה
10.5 17.2 בלגיההפלמית 12.8 22.4 פינלנד 28 3 28 7 צ'כיה
9.2 14.2 נורבגיה 17.6 21.6 אוסטריה 16.2 26 7 פולין
8.6 14.2 הונגריה 18.6 20.5 הונגריה 22.6 26.4 הונגריה
7.1 13.4 פינלנד 19.8 18.9 צ'כיה 12.8 25.5 אוסטריה
7.4 11.8 קנדה 11.3 17.9 נורבגיה 15.7 23.7 סלובקיה
7.8 11.0 פולין 12.3 17.5 קנדה 16.2 19.7 פינלנד
9.6 10.6 צ'כיה 11.1 17.4 הצפונית אירלנד 17.1 18 8 נורבגיה
6.8 7.7 סקוטלנד 10.7 16.4 פולין 14.8 18.2 קנדה
6.9 7.4 ייילס 13.6 14.5 ייילס 8 9 16 0 הצפונית אירלנד
6.5 6.9 הצפונית אירלנד 11.3 13.3 סקוטלנד 13.5 15.2 ויילס
2.4 6.5 סלובקיה 9.1 11.9 סלובקיה 11.8 11.5 סקוטלנד
4.7 4.8 שבדיה 6.3 7.4 שבדיה 6.9 8.1 שבדיה

הצקה או בריתות,הטרדה במעשי השתתפות
השתתפו הלימודים בשנת אחת פעם שלפחות התלמידים אחוז את מציג 93 תרשים
וכיתה. מין לפי בביתהספר, אחר תלמיד כלפי הצקה או הטרדה בריונות, במעשי
בהטרדה השתתפו י"א עד ו' בכיתות התלמידים מכלל כ450/0 כי מראות התוצאות
תלמידי בקרב אחת. פעם לפחות בביתהספר, אחרים תלמידים כלפי הצקה או
פעם לפחות של השתתפות על מהבנות ו36.40/0 מהבנים 63.80/0 דיווחו ו'ז' כיתות
בגיל העלייה עם בהדרגה יורד זה אחוז אחרים. תלמידים כלפי בריונות במעשי אחת
מהבנים 50.30/0 דיווחו י'י"א שבכיתות כך המינים, בין הפער על שמירה תוך

אחרים. לילדים והטרדות בהצקות השתתפות על מהבנות ו22.70/0
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הטרדה בריונות, במעשי אחת פעם לפחות שהשתתפו התלמידים אחוז :93 תרשים
אומדנים וכיתה: מין לפי הלימודים, בשנת בביתהספר אחר תלמיד כלפי הצקה או

1994 משוקללים,

70 ך 63.8 64.1
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בריונות, במעשי יותר או פעמים שלוש שהשתתפו התלמידים אחוז :94 תרשים
וכיתה: מין לפי הלימודים, בשנת בביתהספר אחר תלמיד כלפי הצקה או הטרדה

1994 משוקללים, אומדנים

70 ו
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תלמידים כלפי בריונות במעשי שהשתתפו התלמידים אחוז את מציג לעיל 94 תרשים
את לבחון עלמנת נוצר זה מדד הלימודים. בשנת ויותר פעמים שלוש אחרים
חדפעמית. היחשפות מאשר יותר חמורה בדרגה הבריונות לתופעת ההיחשפות
במעשי יותר או פעמים שלוש השתתפו הנוער בני מכל כ0/"17 כי מראות התוצאות
הלימודים. בשנת בביתהספר אחרים לתלמידים הצקות או הטרדות בריונות,
בריונות במעשי השתתפו כי מהבנות ו9.20/0 מהבנים 25.40/0 דיווחו ו'ז' בכיתות
התלמידים אחוז ח'ט'. בכיתות מהבנות ו11.20/0 מהבנים 26.70/0 לעומת חוזרים,
יותר, נמוכים לשיעורים יורד י'י"א בכיתות חוזרים בריונות במעשי המשתתפים
את מוצאים אנו ח'ט' בכיתות דווקא כלומר, לבנות. ו7.80/0 לבנים 20.00/0

אלו. במעשים חוזרת בהשתתפות לבנות והן לבנים הן ביותר הגבוהים השיעורים

או הטרדה בריונות, במעשי אחת פעם לפחות שהשתתפו התלמידים אחוז :125 לוח
וגיל מין מדינה, לפי בביתהספר, אחר תלמיד כלפי הצקה

15 גיל 13 גיל 11 גיל
בנות בניס מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
71.8 86.2 גרמניה 75.7 86.4 גרמניה 67.3 jfj גרינלנד
59.3 78.1 אוסטריה 65.6 81.7 אוסטריה 52.4 76.3 גרמניה
53.3 75.1 דנמרק 65.3 80.1 דנמרק 61.0 75.7 דנמרק
52.8 73.2 ליטא 59.6 72.7 גרינלנד 58.0 73.3 הפלמית בלגיה
55.6 69.6 הצרפתית בלגיה 57.8 71.6 הצרפתית בלגיה 51.0 73.2 אוסטריה
31.6 64.0 אסטוניה 55.4 70.8 ליטא 56.7 71.9 הצרפתית בלגיה
40.1 63.9 גרינלנד 41.5 66.3 אסטוניה 37.1 63.1 ישיאל
34.5 62.4 הפלמית בלגיה 36.4 65.2 ישראל 33.0 59.9 אסטוניה
24.9 56.7 ישראל 43.1 62.6 הפלמית בלגיה 32.4 59.7 הונגריה
26.2 56.3 פינלנד 32.6 61.5 הונגריה 38.5 59.3 ליטא
19.0 56.2 נורבגיה 33.7 58.2 פינלנד 31.6 55.3 סלובקיה
36.0 53.8 לטביה 40.1 54.5 לטביה 29.7 54.4 פינלנד
39.4 49.4 צרפת 23.7 54.0 פולין 39.3 50.9 רוסיה
34.6 45.6 ריסיה 29.4 52.7 סלובקיה 22.4 49.9 פולין
22.7 41.8 קנדה 48.0 51.9 רוסיה 45.4 49.3 צרפת
17.8 39.8 הונגריה 39.9 51.8 צרפת 41.1 49.1 צ'כיה
23.0 39.1 צ'כיח 25.1 47.9 נורבגיה 34.9 47.3 לטביה
16.4 34.7 סלובקיה 32.5 45.0 קנדה 23.5 45.8 נורבגיה
16.0 33.9 סקוטלנד 32.8 43.1 צ'כיה 27.6 39.6 קנדה
12.0 32.3 שבדיה 18.4 37.2 הצפונית אירלנד 19.0 34.6 סקוטלנד
14.2 31.8 פולין 19.9 30.3 סקוטלנד 6.7 21.5 הצפונית אירלנד
9.7 29.5 הצפונית אירלנד 18.9 30.0 ויילס 9.5 20.6 שבדיה
13.3 28.0 ויילס 10.8 23.3 שבדיה 10.9 19.1 ויילס

במעשי השתתפו אחת פעם שלפחות התלמידים אחוזי של הבינלאומית בהשוואה
לעיל, 125 בלוח המוצגים בביתהספר אחר תלמיד כלפי הצקה או הטרדה בריונות,
הגיל קבוצות בשלוש בנים לגבי העליון בשליש מדורגת ישראל כי לראות ניתן
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השני בשליש ממוקמות הישראליות הבנות זאת, לעומת שמונה). עד שש (מקומות
לפי השונות המדינות בין קבוע דפוס נמצא לא כי לציין יש הבינלאומית. בהשוואה
ובחלק ירידה, כך ואחר הגיל עם עלייה חלה מהמדינות בחלק גיל. קבוצות

בבריונות. בהשתתפות ירידה חלה בגיל העלייה עם לישראל, בדומה מהמדינות,

בריונות במעשי יותר או פעמים שלוש שהשתתפו התלמידים אחוז את מציג 126 לוח
במחקר. השותפות המדינות ב24 וגיל מין לפי בביתהספר אחר תלמיד כנגד
בגיל ה12 במקום ,11 בגיל העשירי במקום מדורגים (בנים) הישראלים התלמידים
משמעות יותר. נמוך הדירוג הישראליות הבנות אצל .15 בגיל ה13 ובמקום 13
המצב בריונות, במעשי חוזרת השתתפות של מדד בודקים שכאשר היא אלו תוצאות
ההשתתפות של למדד בהשוואה פחות חמור הבינלאומי בדירוג הישראלי הנוער של

בבריונות. החדפעמית

או הטרדה בריונות, במעשי יותר או פעמים שלוש שהשתתפו התלמידים אחוז :126 לוח
וגיל מין מדינה, לפי בביתהספר, אחר תלמיד כלפי הצקה

גיל15 גיל13 11 גיל
בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה בנות בנים מדינה
35.0 53.6 גרמניה 34.6 51.2 גרמניה 29.8 48.0 גרינלנד
25.0 47.3 אוסטריה 24.9 48.2 דנמרק 22.3 37.6 אוסטריה
31.6 45.2 ליטא 28.1 47.6 גרינלנד 18.5 37.4 גרמניה
21.3 44.8 דנמרק 30.8 45.1 אוסטריה 21.6 36.4 דנמרק
16.5 38.6 הפלמית בלגיה 31.2 41.4 ליטא 20.9 34.4 ליטא
24.4 36.7 הצרפתית בלגיה 22.5 35.7 הצרפתית בלגיה 21.4 33.9 הצרפתית בלגיה
21.4 35.5 גרינלנד 25.1 34.1 צרפת 28.1 33.2 צרפת
12.1 34.1 אסטוניה 18.3 30.8 הפלמית בלגיה 22.4 32.9 הפלמית בלגיה
25.9 33.0 צרפת 28.6 29.5 רוסיה 21.2 25.9 רוסיה
18.1 27.5 לטביה 15.2 29.1 אסטוניה 9.2 23.8 ישראל
6.5 27.3 נורבגיה 21.3 26.8 לטביה 7.6 23.4 פיליו
17.6 23.5 ריסיה 10.5 26.6 י"ייאל 12.1 22.6 אסטוניה
8.3 21.0 י"ייאל 7.4 24.9 פולין 16.3 22.0 לטביה
6.5 18.0 קנדה 10.8 20.7 קנדה 8.8 20.2 הונגריה
4.4 17.7 פינלנד 9.5 20.0 הונגריה 19.8 19.3 צ'כיה
7.1 16.0 צ'כיה 5.3 18.8 פינלנד 8.0 18.4 סלובקיה
6.4 13.3 הונגריה 5.4 18.1 נורבגיה 3.8 16.0 פינלנד
5.5 12.5 פולין 13.0 17.9 צ'כיה 7.1 15.0 נורבגיה
2.7 11.8 הצפונית אירלנד 7.9 16.4 סלובקיה 9.4 14.9 קנדה
3.5 10.5 סלובקיה 5.5 14.4 הצפונית אירלנד 2.9 7.9 סקוטלנד
3.3 10.0 סקוטלנד 4.8 6.7 סקוטלנד 1.9 6.0 הצפונית אירלנד
3.6 9.4 שבדיה 5.1 6.0 ויילס 3.1 4.8 ויילס
4.4 8.6 ייילס 3.0 4.8 שבדיה 2.0 4.1 שבדיה
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("מכות") פיזית מעורבותבתגרה
פיזית בתגרה אחת פעם לפחות מעורבים שהיו התלמידים אחוז את מציג 95 תרשים
מכל 480/0 כי מראות התוצאות וכיתה. מין לפי האחרונים, החודשים ב12 (מכות)
תלמידי בקרב פיזית. בתגרה אחת פעם לפחות מעורבים היו י"א עד ו' כיתות תלמידי
פעם לפחות בתגרה מעורבות על מהבנות ו32.20/0 מהבנים 79.70/0 דיווחו ו'ז' כיתות
כך המינים, בין הפער על שמירה תוך בגיל העלייה עם בהדרגה יורד זה אחוז אחת.
כזה. באירוע מעורבות על מהבנות ו16.80/0 מהבנים 56.9^0 דיווחו י'י"א שבכיתות
ולא ממש פיזית לתגרה זה מדד מתייחס בריונות, על למדדים בהשוואה כי לציין יש
המעורבים והתלמידות התלמידים אחוז זאת, למרות בלבד, מילולית לאלימות

ביותר. משמעותי הוא בתגרות

פיזית בתגרה אחת פעם לפחות מעורבים שהיו התלמידים אחוז :95 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי האחרונים, החודשים ב12 ("מכות")

100 ך

90  79 7
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בבריונות השתתפו לבריתות, קורבנות שהיו התלמידים אחוז את מציג 127 לוח
כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי הלימודים, בשנת פיזית בתגרה והשתתפו
חוזרת קורבנות על דיווחו (32.70/0) העולים בקרב יותר גבוה אחוז סובייקטיבי.
הוותיקים התלמידים בקרב לאחוז בהשוואה לבריתות, יותר) או פעמים (שלוש
פיזית, בתגרה השתתפו (48.80/0) הוותיקים בקרב יותר גבוה אחוז כמוע, .(20.50/0)

(0/ס37.0). העולים בקרב לאחוז בהשוואה
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בשנת ובקטטות בריונות במעשי מעורבים שהיו התלמידים אחוז :127 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי הלימודים,

השתתף
בתגרה השתתף pnip היה
פיזית בבריונות לבריונות

("מכות") פעמים 3+ פעמים. 3+
עלייה סטטוס

48.8 16.6 20.5 ותיקים
37.0 19.0 32.7 עולים

p<0.001 n.s p<0.001 מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
51.5 17.6 20.7 מאוד טוב
48.0 15.8 21.3 טוב
46.0 17.3 22.3 לאכלכךטוב
MS MS MS מובהקות

קורבנותלאלימות
חפצים או כסף מהם לקח מישהו כי שדיווחו התלמידים אחוז את מציג 96 תרשים
התוצאות וכיתה. מין לפי הלימודים, בשנת בכוח, שישתמש איום תוך או בכוח,
על מהבנות ו8.10/0 מהבנים 14.40/0 דיווחו ו'ז' כיתות תלמידי בקרב כי מראות
העלייה עם בהדרגה יורד זה אחוז בכוח. חפצים או כסף ללקיחת קורבנות היותם
מהבנים 7.30/0 דיווחו י'י"א שבכיתות כך המינים, בין הפער על שמירה תוך בגיל,

זה. מסוג לאירוע קורבנות היותם על מהבנות ו0/<4.7

או כסף מהתלמידים לקח שמישהו הממוצע הפעמים מספר את מציג 97 תרשים
לאותם רק מתייחס התרשים וכיתה. מין לפי הלימודים, בשנת בכוח חפצים
שהיו תלמידים כי מראות התוצאות להם. קרה כזה שאירוע שדיווחו תלמידים
כיתות תלמידי בקרב בממוצע. פעמים כשלוש אותו חוו זה מסוג לאירוע קורבנות
בהדרגה יורד זה מספר .3.5 התקיפות ממוצע היה זו, לתקיפה קורבנות שהיו ו'ז'
התרחש זה שאירוע הממוצע הפעמים מספר י'י''א שבכיתות כך בגיל, העלייה עם
הפעמים במספר ובנות בנים בין משמעותי הבדל נמצא לא כי לציין יש .2.1 היה

התרחש. זה מסוג שאירוע הממוצע
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איום תוך או בכוח חפצים או כסף מהם לקח שמישהו התלמידים אחוז :96 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי הלימודים, בשנת בכוח שישתמש
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בכוח חפצים או כסף מהתלמידים לקח שמישהו הממוצע הפעמים מספר :97 תרשים
ל וכיתה מין לפי להם, קרה זה שאירוע שדיווחו תלמידים מקרב הלימודים, בשנת

1994 משוקללים, אומדנים
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כלי או סכין מקל, באמצעות אחת פעם לפחות בהם פגע שמישהו התלמידים אחוזי
כי מראים הנתונים .98 בתרשים מוצגים וכיתה מין לפי הלימודים, בשנת אחר נשק
היותם על מהבנות ו6.60/0 מהבנים 14.60/0 דיווחו ו'ז' בכיתות תלמידים בקרב
על שמירה תוך בגיל העלייה עם בהדרגה יורד זה אחוז זה. מסוג לפגיעה קורבנות
על מהבנות ו4.50/0 מהבנים 6.20/0 דיווחו י'י"א שבכיתות כך המינים, בין הפער
הנמוכות בכיתות יותר גדול נמצא לבנות בנים בין ההבדל זה. מסוג היפגעות

הגבוהות. בכיתות להבדל בהשוואה

תלמידים לאותם קרה זה שאירוע הממוצע הפעמים מספר את מציג 99 תרשים
הלימודים, בשנת אחר נשק כלי או סכין מקל, באמצעות בהם פגע מישהו כי שדיווחו
הפעמים מספר פעמיים. היה הכללי הממוצע כי מראות התוצאות וכיתה. מין לפי
הבנות. בקרב ו1.5 הבנים בקרב 2.4 היה ו'ז' כיתות בתלמידי פגע שמישהו הממוצע
הממוצע הפעמים מספר המינים. בשני ח'ט' כיתות תלמידי בקרב נשמר זה מספר
יורד אחר, נשק כלי או סכין מקל, באמצעות י'י"א כיתות בתלמידי פגע שמישהו

הבנות. אצל ו0.9 הבנים אצל ל1.6

בשנת להם שקרו פיזית תקיפה אירועי על התלמידים דיווחי של הנתונים מניתוח
כסף מתלמיד נלקח שבהם האירועים מכל 540/0 כי עולה הסקר, נערך בה הלימודים
שבעים ביתהספר. בשטח התרחשו בכוח, לשימוש איום תוך או בכוח, חפץ או
הלימודים בשנת סטירה או מכה קיבל תלמיד שבהם התקיפה אירועי מכל אחוזים
תלמיד נפגע שבהם התקיפה אירועי מכל 430/0 ואילו ביתהספר, בשטח התרחשו

ביתהספר. תחומי בתוך הם גם התרחשו אחר נשק כלי או סכין מקל, באמצעות

החודשים 12 במהלך מעורבים שהיו התלמידים אחוז את מציג 100 תרשים
חובש רופא, בידי לטיפול ונזקקו נפצעו שבמהלכה (מכות) פיזית בתגרה האחרונים
נפצעו י"א עד ו' תלמידי מכל כ0^<9 כי עולה מהנתונים וכיתה. מין לפי אחות או
פיזית. בתגרה ממעורבות כתוצאה בשנה אחת פעם לפחות רפואי לטיפול ונזקקו
פציעה על מהבנות ו5.30/0 מהבנים 16.40/0 דיווחו ו'ז' כיתות תלמידי בקרב
בגיל העלייה עם בהדרגה יורד זה אחוז מתגרה. כתוצאה רפואי לטיפול והזדקקות
פציעה על מהבנות ו4.20/0 מהבנים 9.30/0 דיווחו י'י"א שבכיתות כך בנים, לגבי רק
באופן משתנה אינו הבנות בקרב מתגרות ההיפגעות שיעור פיזית. מתגרה כתוצאה

בגיל. העלייה עם משמעותי
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נשק כלי או סכין מקל, באמצעות בהם פגע שמישהו התלמידים אחוז .. 98 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי הלימודים, בשנת אחת פעם לפחות אחר,
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באמצעות בהם פגע שמישהו דיווחו שתלמידים הממוצע הפעמים מספר :99 תרשים
בשנת להם קרה זה שאירוע שדיווחו התלמידים מקרב אחר, נשק כלי או סכין מקל,

1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי הלימודים,
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בתגרה מעורבים היו האחרונים החודשים שב12 התלמידים אחוז :100 תרשים
מין לפי אחות, או חובש רופא, בידי לטיפול ונזקקו נפצעו שבמהלכה ("מכות") פיזית

1994 משוקללים, אומדנים וכיתה:
20 ך
18  16.4

16  1 1 13.5
14 

10 ! M 9.3 בנים₪
8  w B^■ pnin
6 Iך^ 3.6 H4.2

וז חט ייא

י'י"א בכיתות מהבנים 12.9^0 כי דווח ב1990 בארה"ב שנערך דומה בסקר
ל0^4.2 (בהשוואה י'י"א בכיתות מהבנות ו0^3.8 בישראל) ל9.30/0 (בהשוואה
בין ההבדלים כי לציין מעניין נפצעו. שבמהלכה פיזית בתגרה מעורבים היו בישראל)
גבוה הבנים בקרב האחוז שבארה"ב p; גדולים, אינם לישראלי האמריקני הנוער
נאספו לא אלו נתונים הפוך. הוא ההבדל הבנות בקרב ואילו בישראל, מאשר יותר

אחרות. למדינות להשוותם ניתן לא p<) הרבלאומי בסקר

תלמידים מבין מתגרה כתוצאה פציעות של הממוצע המספר את מציג 101 תרשים
הממוצע הפעמים מספר כי מראות התוצאות כזה. באירוע מעורבים היו כי שדיווחו
זאת, לעומת בגיל. העלייה עם זה כללי ממוצע נשמר הבנים בקרב .1.1 הוא הכללי
י'י"א. בכיתות 2.5 ועד ו'ז' בכיתות מ1.8 בגיל, העלייה עם עלייה חלה הבנות אצל

למדד משתנים שלושה שולבו פיזית, לאלימות הקורבנות רמת את לבחון במטרה
לקיחת הינם: במדד הכלולים המשתנים שלושת פיזית. לתקיפה חשיפה של כללי
סכין מקל, באמצעות פגיעה ו/או בכוח, לשימוש איום תוך או בכוח, חפצים או כסף
לטיפול ונזקק נפצע שבמהלכה (מכות) פיזית בתגרה מעורבות ו/או אחר, נשק כלי או
פיזית, שהותקפו התלמידים אחוז את מציג 102 תרשים אחות. או חובש רופא, בידי
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פיזית בתגרה מעורבים שהיו דיווחו שתלמידים בממוצע הפעמים מספר :101 תרשים
מקרב אחות, או חובש רופא, בידי לטיפול ונזקקו נפצעו שבמהלכה ("מכות")
וכיתה: מין לפי הלימודים, בשנת להם קרה זה שאירוע שדיווחו התלמידים

1994 משוקללים, אומדנים
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הלימודים, בשנת אחת פעם לפחות פיזית* שהותקפו התלמידים אחוז :102 תרשים
1994 משוקללים, אומדנים וכיתה; מין לפי
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ו/או בכוח, לשימוש איום תוך או בכוח, חפצים או כסף לקיחת כוללת: פיזית תקיפה *

("מכות") פיזית בתגרה מעורבות ו/או אחר, נשק כל או סכין מקל, באמצעות פגיעה
אחות. או חובש רופא, בידי לטיפול ונזקק נפצע שבמהלכה
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כחמישית כי מראות התוצאות וכיתה. מין לפי הלימודים, בשנת אחת פעם לפחות
כיתות תלמידי בקרב אחת. פעם לפחות פיזית הותקפו י"א עד ו' כיתות תלמידי מכל
זה אחוז פיזית. לתקיפה קורבנות שהיו מהבנות ו0^<16.3 מהבנים 33.3^0 דיווחו ו'ז'
י'י"א שבכיתות כך המינים, בין הפער על שמירה תוך בגיל העלייה עם בהדרגה יורד
אחת. פעם לפחות פיזית שהותקפו כך על מהבנות ו0^9.9 מהבנים 16.0^0 דיווחו
לכיתות בהשוואה הנמוכות בכיתות יותר גדול לבנות בנים בין שההבדל נמצא

הגבוהות.

הפיזיות התקיפות סוגי לשלושת קורבנות שהיו התלמידים אחוז את מציג 128 לוח
ופציעה אחר נשק כלי או מקל מסכין, פגיעה בכוח, חפצים או כסף (לקיחת השונות
סובייקטיבי. כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי הלימודים בשנת פיזית) תגרה במהלך
(1988 לפני עלו או בארץ (שנולדו הוותיקים התלמידים בקרב יותר גבוה אחוז
בהשוואה אחר, נשק כלי או מקל סכין, באמצעות לפגיעה קורבנות היו ,(.S%2)
על המדווחים אחוז כי מהלוח עולה עוד .(4.0^0) החדשים העולים לתלמידים
היה מאוד טוב כלכלי מצב על שדיווחו תלמידים בקרב פיזית לתקיפה קורבנות
או טוב כלכלי מצב על שדיווחו אלה בקרב בהתאמה, 17.1^ 18.8^0 לעומת ,22.8>ot

טוב. כלכך לא

לפי הלימודים, בשנת פיזיות לתקיפות קורבנות שהיו התלמידים אחוז :128 לוח
1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס

היו נפצע פגע מישהו
קורבנות במהלך סכין במקל, לקח מישהו
לתקיפה תגרה נשק כלי או חפץ או כסף
פיזית* פיזית אחר בכוח

עלייה סטטוס
19.0 8.8 8.2 8.3 ותיקים
16.6 8.8 4.0 9.6 עוליס
N.S. MS. p < 0.001 N.S. מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
22.8 11.7 9.3 10.2 מאוד טוב
18.8 8.4 7.4 8.4 טוב
17.1 7.8 7.7 7.6 לאכלכךטוב

p < 0.001 MS. m.s rs. מובהקות
ו/או בכוח לשימוש איום תוך או בכוח, חפצים או כסף לקיחת כוללת: פיזית תקיפה *

("מכות") פיזית בתגרה מעורבות ו/או אחר נשק כלי או סכין מקל, באמצעות פגיעה
אחות. או חובש רופא, בידי לטיפול ונזקק נפצע שבמהלכן
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שונות פיזיות תקיפות התרחשות של הממוצע הפעמים מספר את מציג 129 לוח
במהלך ופציעה אחר נשק כלי או מקל מסכין, פגיעה בכוח, חפצים או כסף (לקיחת
בשנת אחת פעם לפחות להם קרה זה שאירוע שדיווחו לתלמידים פיזית), תגרה
אין כי עולה מהממצאים סובייקטיבי. כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי הלימודים,
ובין ועולים ותיקים בין שונות פיזיות תקיפות של הממוצע הפעמים במספר הבדל

טוב. כלכך לא או טוב מאוד, טוב כלכלי מצב על שדיווחו תלמידים

שדיווחו תלמידים כלפי פיזיות תקיפות של הממוצע הפעמים מספר :129 לוח
ומצב עלייה סטטוס לפי הלימודים, בשנת אחת פעם לפחות להם קרה זה שאירוע

1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי: כלכלי
מספר

הפעמים
שנפצע פעמים מספר
במהלך במקל, שנפגע הפעמים מספר
תגרה כלי או סכין כסף/ שנלקח
פיזית אחר שק בכוח חפץ

עלייה סטטוס
1.1 1.9 2.9 ותיקים
2.4 3.2 2.3 עולים
n.s. n.S. n.s. מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
£* 2.0 2.8 מאוד טוב
24 1.8 , 2.6 טוב
2.1 2.1 3.1 טוב כלכך לא
n.s n.s RS מובהקות

נשיאתנשק
או (מקל) אלה סכין, כגון שהוא), מקום (בכל נשק איתם שנשאו התלמידים אחוזי
מוצגים וכיתה, מין לפי האחרון, בחודש אחת פעם לפחות עצמית הגנה לשם אקדח
נשאו כי דיווחו י"א עד ו' תלמידי מכלל כ150/0 כי מראות התוצאות .103 בתרשים
הבנים כלל בקרב האחרון. בחודש אחת פעם לפחות עצמית, הגנה לשם נשק איתם
אינם אלו שיעורים הבנות. מכלל 6.6^0 לעומת נשק איתם נשאו כי דיווחו 22.60/0

הכיתות. בין משמעותי באופן משתנים

ראו האחרון בחודש אחת פעם שלפחות התלמידים אחוז את מציג 104 תרשים
מין לפי אקדח, או (מקל) אלה סכין, כגון נשק, איתו נושא כיתתם מבני מישהו
כי דיווחו י"א עד ו' כיתות תלמידי מכלל (320/0) כשליש כי מראות התוצאות וכיתה.
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אקדח, או (מקל) אלה סכין, כגון נשק, איתם שנשאו התלמידים אחוז :103 תרשים
אומדנים וכיתה: מין לפי האחרון, בחודש אחת פעם לפחות עצמית הגנה לשם

1994 משוקללים,

50 ך
45
40
35

._ 23.1 245 בנים®\
20 _ ^Hl ^■H " במתם

וז רו0 ייא

סכין, כגון נשק, איתו נושא כיתתם מבני מישהו שראו התלמידים אחוז :104 תרשים
אומדנים וכיתה: מין לפי האחרון, בחודש אחת פעם לפחות אקדח, או (מקל) אלה

1994 משוקללים,

50 ך 45.9

2: "יףן ■ ■ ו ו"י"ם1

: ךןן || ||
th ח0 *יא
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של ביותר הגבוה האחוז האחרון. בחודש כלשהו נשק נושא כיתתם מבני מישהו ראו
מהבנים 45.90/0) ח'ט' כיתות תלמידי בקרב נמצא כזה אירוע על שדיווחו תלמידים
נמצא כזה אירוע על שדיווחו תלמידים של ביותר הנמוך האחוז מהבנות). ו28.70/0
גם כי ברור אולם, כאחד. (19.30/0) ובנות (35.70/0) בנים  ו'ז' כיתות תלמידי בקרב

ביותר. משמעותיים הינם אלו אחוזים

נוער בני של סיכון התנהגויות על האמריקני מהסקר נלקחו נשק נשיאת על השאלות
נשק נשיאת על הישראלים הנתונים בין משווה ניתוח מציג 105 תרשים .(YRBS)
האמריקני הסקר כי לציין יש .1995 בשנת שנערך מהסקר האמריקנים הנתונים לבין
נשק נשיאת של והמדד הנתונים, ואיסוף הדגימה בשיטת זהים הישראלי והסקר
בלבד. וי"א י' כיתות לתלמידי מתייחסים בתרשים המוצגים הנתונים לחלוטין. זהה

בלבד וי"א י' בכיתות התלמידים באחוז לישראל ארה"ב בין השוואה :105 תרשים
פעם לפחות עצמית, הגנה לשם אקדח או (מקל) אלה סכין, כגון נשק, איתם שנשאו

*1995 ארה"ב  1994 ישראל משוקללים: אומדנים מין: לפי האחרון, בחודש אחת
50 ך
45 

40 
35 322
30  1 1 1 ..ו m 25ישראל  1QO
20 _ *** |ארהייבם|

בנים בנות

Youth Risk Behavior Surveillance System: הלאומי מהסקר לקוחים האמריקנים הנתונים *

תוך ; 1995 בארה"ב, בתיהספר תלמידי של מייצג במדגם CDCn עלידי שנערך (yrbs)
הישראלי. בסקר השתמשו שבו לזה זהה ומדד במתודולוגיה שימוש

גבוהה נוער בני בידי נשק נשיאת של התופעה שכיחות בתרשים, לראות שניתן כפי
לישראל בהשוואה מהבנות), ו8.50/0 מהבנים 32.29''0) בארה"ב הנוער בקרב יותר
הם כי שענו הנבדקים נשאלו האמריקני בסקר מהבנות). ו7.20/0 מהבנים 19.8^0)
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דווח שעליהם הנשק כלי תב כי הסתבר נשאו. הם נשק כלי איזה  נשק כלי נושאים
מכלל אחוזים חמישה ועוד. אגתפנים אלות, סכינים, כגון "קרים", נשק כלי היו
מכאן, תבה. או כאקדח חם נשק נשאו כלשהו, נשק נשאו כי שדיווחו התלמידים
בתב כאן גם כי להניח ניתן הוכללה, לא הנוספת השאלה הישראלי שבסקר שלמרות

חס. נשק נשיאת על מדובר לא המקרים

הנתונים רבה. נחמה הישראלים לנתונים האמריקנים הנתונים שבין בהבדל אין
מיידית. לב לתשומת וראויים ומדאיגים גבוהים הינם הישראלים

מישהו ראו או עצמית, הגנה לשם נשק שנשאו התלמידים אחוז את מציג 130 לוח
בחודש אחת פעם לפחות אקדח, או (מקל) אלה סכין, כגון נשק, נושא כיתתם מבני
בקרב יותר גבוה אחוז כי נמצא סובייקטיבי. כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי האחרון,
בהשוואה נשק, נושא כיתתם מבני מישהו ראו כי דיווחו (32.5^0) ותיקים תלמידים

.(24.7^0) העולים התלמידים בקרב לאחוז

מבני מישהו ראו או עצמית הגנה לשם נשק שנשאו התלמידים אחוז :130 לוח
בחודש אחת פעם לפחות אקדח, או (מקל) אלה סכין, כגון נשק, נושא כיתתם

1994 משוקללים, אומדנים סובייקטיבי; כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי האחרון,
מישהו ראה נשק נשא
נשק נושא עצמית הגנה לשם

עלייה סטטוס
32.5 14.8 ותיקים
24.7 12.2 עולים

P< 0.001 N.S מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
32.8 16.5 מאוד טוב
31.1 13.6 טוב
32.7 14.5 טוב כלכך לא
MS _ms מובהקות

ומסקנות סיכום
בחייו חשוף הישראלי הנוער כי בהשערה תומכים זה בפרק המוצגים הממצאים
ומעלים פיזית, והן מילולית הן ביןאישית, אלימות של גבוהה לרמה היוםיומיים

בכלל. הישראלית והחברה התרבות לגבי שאלות
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קורבנות היו התלמידים מחצית מעל כי מראים בסקר העיקריים הממצאים
מכל אחד ואילו הלימודים, בשנת אחת פעם לפחות הטרדות, או הצקות לבריונות,
השנה. במהלך יותר או פעמים שלוש כלפיו כזו תוקפנות חווה תלמידים חמישה
בריונות, במעשה יותר או אחת פעם השתתפו (450/0) התלמידים למחצית קרוב
במעשה השתתפו כי דיווחו ו0/"17 השנה, במהלך אחר ילד כלפי הצקות או הטרדות

יותר. או פעמים שלוש כזה

במהלך פיזית תקיפה הותקפו (12.60/0) מהבנות עשירית ומעל (25.29/0) מהבנים כרבע
מהבנים 13.30/0 כאשר פיזית בתגרה השתתפו הנוער מבני למחצית קרוב השנה.
כי דיווחו תגרה במהלך שנפצעו התלמידים כזו. תגרה במהלך נפצעו מהבנות ו4.30/0

השנה. במהלך פעמים 2.2 בממוצע להם קרה כזה אירוע

כגון נשק, איתם נשאו כי דיווחו מהבנות ו0^6.6 (22.60/0) מהבנים חמישית מעל
39.30/0 ואילו האחרון, החודש במהלך עצמית הגנה לשם אקדח או (מקל) אלה סכין,
על בהסתמך נשק. נושא כיתתם מבני מישהו ראו כי טענו מהבנות ו24.80/0 מהבנים
נשק כנראה, היה, דווח עליו מהנשק 900/0 מעל כי להסיק ניתן מארה"ב, הנתונים

חם. נשק ולא ועוד, אגתפניס אלה, סכין, כגון קר,

קבוצות בקרב האלימות תופעת התפלגות לגבי בפרק המוצגים מהממצאים
החשיפה תופעת ל הבאה התמונה עולה סוציודמוגרפי, רקע לפי שונות אוכלוסייה
כללית תופעה הינה י"א עד ו' כיתות תלמידי בקרב באלימות והמעורבות לאלימות
או הדמוגרפיים ההבדלים אחרות. או אלו אוכלוסייה שכבות של נחלתן שאיננה
הממצאים ועוד, זאת עקביים. ולא קטנים הינם שנמצאו החברתייםכלכליים
כביכול, יותר, הגבוהה האלימות רמת לגבי בציבור הרווחת ההנחה את סותרים
מעורבים העולים ככלל, הפוכה: תמונה מראה זה סקר העולים. ציבור בקרב

ותיקים. ישראלים מתלמידים פחות באלימות

תלמידים של מייצג ארצי מדגם על בישראל שנערך הראשון הנו הנוכחי הסקר
זאת, עם יומיומית. לאלימות ההיחשפות תופעת על מפורטים נתונים שאסף יהודים,
בישראל. שנערכו בנושא קודמים מחקרים של לממצאים הנתונים את להשוות ניתן

מייצג). לא (מדגם שונים בהקשרים שונים אלימות סוגי בדקו (1990) ופרנקל הורוביץ
המתנסים אחוז ל350/0, 0.60/0 בין היה הבנים בין רצח" ב"מכות המתנסים אחוז
באמצעות פגיעה של הקורבנות ואחוז ל38.60/0, עד הגיע סכין באמצעות באיומים
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הלימה ופרנקל הורוביץ של הסקר מממצאי העולה התמונה .290/0 כדי עד הגיע סכין
הנוכחי. בסקר שהתקבלה הכללית התמונה עם

כלל בקרב אלימות שבדקו (1990) ודגני דגני מספקים להשוואה נוספים נתונים
דיווחי לפי הוכו, הנוכחית הלימודים בשנת אביב. בתל וי' ח' ז', ה', כיתות תלמידי
הנוכחית הלימודים בשנת יותר. או פעמים שלוש כ50/0 מהם כ0^29, התלמידים,
פציעה על ו60/0 ממכות, רצינית פציעה על 80/0 והשפלה, התעללות על 19^0 דיווחו
עם ההיפגעות באחוזי ירידה על בבירור מצביעים הנתונים אחר. חפץ או סכין ממקל,
,470/0  ז' בכיתה מכות, שקיבלו 590/0 דיווחו ה' שבכיתה נמצא, כך בגיל. העלייה
כיתות באותן דיווחו ממכות כתוצאה פציעות על .210/0 י' ובכיתה 380/0 ח' בכיתה
זה בפרק המוצגים הנתונים לראות, שניתן כפי ו0^4. ,60/0 ,80/0 ,140/0 (בהתאמה)
ודגני ודגני (1990) ופתקל הורוביץ דיווחו עליה החמורה התמונה את סותרים אינם

במחקריהם. (1990)

תופעת כי הוחלט 1996 בשנת העולמי הבריאות ארגון של העולמי המליאה במפגש
ומדיניות מידע מאגרי לפיתוח מרכזי נושא תהווה נוער, אלימות ובעיקר האלימות,

ומניעה. להתערבות בינלאומית

בכנסת שהוקמה הנוער בקרב האלימות תופעת לחקר פרלמנטרית חקירה ועדת
נתונים ודיונים, חקירה של שנה במשך אספה, טמקין בני ח"כ בראשות הקודמת
חמורה הישראלי הנוער בקרב היומיומית האלימות של התופעה כי שמראים
האלימות גורמי לאיתור ובנחישות במהירות לפעול יש וכי ובאפיוניה, בממדיה

למניעתה. תכניות ובפיתוח

להקדיש והספורט, התרבות החינוך, משרד החליט הוועדה, לעבודת במקביל
אלו בימים הפיצו אותה נוער, אלימות בתחום מניעה תכנית לפיתוח משאבים

יעילותה. של מדעית בהערכה זו תכנית ללוות רצוי החינוך. במערכת

כל כי ספק אין הפרלמנטרית, החקירה ועדת ומסקנות הסקר ממצאי על בהסתמך
הנוער בני עם בעבודה פעולה לשתף חייבים בנוער העוסקים והרשויות המוסדות
של בהורדה לטפל יעילות דרכים ולפתח התופעה, מקורות את להבין כדי עצמם
למניעת רבות גישות קיימות בישראל. הצעירים בקרב היומיומית האלימות שיעורי
אלו תכניות לבחון רצוי .(Posner 1996) אחרות בארצות יעילות שהוכחו נוער אלימות

לישראל. התאמתן ואת
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מבוא
תופעת הוא נוער בני בקרב ולהיפגעות לתמותה המרכזיים הגורמים אחד
לאומיים נתונים מאגרי של עדכנית סקירה האובדניים. והניסיונות ההתאבדויות
במהלך כי מעלה (Diekstra et al. 1995) בנושא המדעית הספרות ושל ובינלאומיים
ובשיעורי הקטלניות ההתאבדויות בשיעורי חדה עלייה חלה הנוכחית המאה
בארה"ב ומתבגרים נוער בני בקרב אובדניים מניסיונות כתוצאה ההיפגעות
מ3000/0 ביותר עלו בארה"ב נוער בני בקרב מהתאבדויות תמותה שיעורי ובאירופה.
קטלניות התאבדויות .(O'Canoll and Hard 1990) האחרונות השנים בשלושים
ברם, נשים. לעומת גברים ובקרב למתבגרים בהשוואה מבוגרים בקרב יותר שכיחות
בהשוואה נוער בני בקרב יותר שכיחים במוות, הסתיימו שלא התאבדות ניסיונות
Rutter and Garmezy) לגברים בהשוואה נשים בקרב יותר הרבה ושכיחים למבוגרים

.(1983

ממדים ישנם זאת ועם מהתאבדות, למוות הכרחי תנאי הנו התאבדות שניסיון ברור
בבריאות וחשוב מרכזי לנושא זו תופעה ההופכים אובדנית להתנהגות נוספים
צעיר בגיל התאבדות ניסיון בפרט. ורווחתו, הנוער בריאות ובקידום בכלל, הציבור,
Farberow) יותר מבוגר בגיל קטלנית התאבדות המנבאים הסיכון מגורמי אחד הנו
שימוש או חמורה נפשית מצוקה כמו אחרות פתולוגיות לבעיות מדד ומהווה ,(1989

.(O'Carroll and Harel 1990) אלכוהול ושתיית בסמים

Suicidal) אובדנית חשיבה (1) תתתחומים: לשלושה מתחלק האובדנות תחום
התאבדות מעשי ו(3) ; (Suicidal Behavior) אובדניים ניסיונות (2) ; (Ideation

אובדנית מחשיבה ההגיוני החומרה רצף למרות . (Fatal Suicide) במוות המסתיימים
שונה תופעה הינה קטלנית התאבדות כי הטוענות גישות יש מהתאבדות, למוות ועד
כלכך, השונות תתהאוכלוסיות שמעידות כפי אובדניות, ומהתנהגות מחשיבה
תופעה הנו מהתאבדות כתוצאה מוות כי נמצא לדוגמה, אלו. ממדים משני הנפגעות
בקרב נשים. בקרב יותר שכיחה אובדנית שחשיבה בעוד גברים בקרב יותר שכיחה
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בעיות של ארוכה לשורה קשורות האובדניות וההתנהגות החשיבה נמצאו נוער בני
עם בעיות בלימודים, כבדים ללחצים חשיפה כמו והתנהגותיות, חברתיות נפשיות,
והתנהגויות תקווה וחוסר דיכאון הרגשת מבוגר, מצד בתמיכה חסך ההורים,
Wagner et al. 1995; Diekstra et) וסמים אלכוהול של מופרזת צריכה כמו הרסניות,
ניסיונות אינם נוער בני בקרב האובדניים מהניסיונות ניכר חלק אם גם .(al. 1995

Suicidal) התאבדות על שחשיבה הרי לעזרה, נואשת קריאה אלא להתאבד, ממשיים
נפשית במצוקה הנמצאים נוער בני על מצביעים אובדני, ניסיון על דיווח או ,(Ideation

לעזרה. וזקוקים גדולה

דיווחים על בהסתמך בישראל, הבריאות משרד עלידי שפורסמו נתונים
ב1990 כי מראים ,(1991 וקליין (שטיין והמשטרה בריאות לשכות מבתיחולים,
בני בקרב ו330 ,170 בני בקרב 275 מהם התאבדות ניסיונות 1,512 בישראל נרשמו
ממדי את משקף אינו הבריאות למשרד המגיע הדיווח כי להניח מקובל .2418
בתיחולים ישנס סיבות: מכמה מלא אינו הדיווח ונוער. ילדים לגבי בעיקר התופעה,
כמו^ לכך. ברורים נוהלים להם שאין משום כלל, אלו נתונים על מדווחים שאינם
ומשרד צה"ל כמו חיצוניות לרשויות ולחשיפתו הפרט בצנעת לפגיעה חשש קיים
הילד לשלום הלאומית המועצה שערכה סקר תוצאות .(1995 וגילת (שיף הרישוי
הנתונים בין קשר "אין כי הראו בארץ, בבתיחולים מיון חדרי ב24 ב1993
נוער, ובני ילדים של אובדניים ניסיונות על הבריאות למשרד הנמסרים הרשמיים
למעלה שנה, בכל כי הינה ההערכה זה, סקר לפי .(24 עמוד (שם, המציאות" לבין
הארץ. ברחבי מיון לחדרי מגיעים להתאבד שניסו 18 לגיל מתחת קטינים מ700
קיימים לא הנושא, חשיבות למרות הרשמיים. מהנתונים שלושה פי גדול זה מספר
בישראל. נוער בני בקרב האובדנית הנטייה תופעת היקף על מהימנים מידע מקורות

התנהגות ועל אובדנית חשיבה על ממצאים לראשונה, מביאים, אנו זה בפרק
נתונים בישראל. הממלכתית החינוך במערכת וי"א י' כיתות תלמידי בקרב אובדנית
שנערך ומהסקר הבריאות ממשרד שהתקבל למידע השלמה מהווים אלו
וניסיונות חשיבה של יותר הרחבה לתופעה מתייחסים שהם מכיוון בבתיחוליס,

מיון. בחדרי לטיפול הגיעו בהכרח שלא אובדניים

אובדנות של מדדים
שפותחו אלו, שאלות אובדניות. נטיות בנושא שאלות ארבע כלל הישראלי השאלון
מערכת במסגרת נוער בני בקרב אובדניות והתנהגויות חשיבה למדוד נועדו בארה"ב,
ט' (כיתות תיכוניים בתיספר תלמידי בקרב סיכון התנהגויות על הלאומית הניטור
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O'Carroll and Harel 1990; O'Carorll et) עצמי למילוי שאלונים באמצעות י"ב), עד
את לבדוק שנועדו טרומיים, מבחנים של רב מספר עברו השאלות .(al. 1993

באמצעות שנאספו נתונים ובאירופה. בארה"ב שונות במדינות ותקפותן, מהימנותן
פורסמו בעולם, שונות במדינות נוער, בני בקרב אובדניות נטיות על אלו שאלות
O'Carroll and Harel 1990; O'Carroll et al.) האחרונות בשנים המדעית בספרות

.(1993; Rey et al. 1997; MMWR 1991

שנת סוף לקראת ב1994 שנערך הישראלי מהסקר נתונים מוצגים זה pn<)j
נתונים p7 הממלכתית, החינוך במערכת וי"א י' לכיתות והמתייחסים הלימודים
שנערך (YRBS  Youth Risk Behavior Survey) דומה בסקר שנאספו השוואתיים

זהים. ובמתודולוגיה במדדים שימוש תוך ,(CDC 1993c) בארה"ב ב1995

''ניסיון במושג הכוונה את לנבדקים המסבירה בהקדמה פותחות השאלות
בקשר תקווה וחסרי מדוכאים מרגישים אנשים "לפעמים הבא: בנוסח התאבדות"
בפעולה לנקוט כלומר התאבדות, ניסיון על לחשוב עשויים שהם כך כדי עד לעתיד
בנושא, שאלות ארבע הנבדקים נשאלו זו הקדמה לאחר למותם". לגרום שעשויה
התייחסו השאלות כל בפציעה. שהסתיים התאבדות ניסיון ועד אובדנית מחשיבה

האחרונים. החודשים 12 של הזמן לטווח

אלו. שאלות מארבע שהורכבו מדדים ארבעה על מבוססים להלן המוצגים הנתונים
השני המדד התאבדות. ניסיון על ברצינות שחשבו הנבדקים את כלל הראשון המדד
את כלל השלישי המדד התאבדות. ניסיון לביצוע תכנית שתכננו הנבדקים את כלל
התאבדות ניסיון שביצעו הנבדקים את כלל הרביעי המדד להתאבד. שניסו הנבדקים
אחות. או חובש רופא, בידי טיפול שדרשה יתר מנת או הרעלה בפציעה, שהסתיים
שונות חומרה דרגות ומייצגים היררכית בצורה בנויים המדדים ארבעת כי לציין יש
שהסתיים התאבדות בניסיון וכלה בחשיבה החל האובדנית, הנטייה של בפירמידה

בפציעה.

תוצאות
בישראל אובדנית נטייה

אובדניות נטיות על שדיווחו וי"א י' בכיתות התלמידים אחוז את מציג 131 לוח
הראשונות השורות בשתי מין. לפי האחרונים, החודשים ב12 אחת פעם לפחות
אחוז על מצביעים הממצאים אובדנית. לחשיבה שמתייחסים מדדים שני מובאים
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אפילו אובדנית, חשיבה על המדווחים וי"א י' בכיתות ונערות נעתם של יחסית גבוה
כי שדיווחו התלמידים של שיעורם התאבדות. ניסיון לביצוע תכנית תכנון של ברמה
ל0¥<17.3. מגיע התאבדות ניסיון על ברצינות חשבו האחתנים החודשים ב12
הבדל ,(13.5^0) לבנים בהשוואה (.zo%6) בנות בקרב יותר שכיחה אובדנית חשיבה
ב12 כי (><'*<9.1)דיווחו התלמידים מסך יותר נמוך אחוז סטטיסטית. המובהק
גבוהה השכיחות כאן, גם התאבדות. ניסיון לבצע תכנית תכננו האחרונים החודשים
נמצא לא זה הבדל אולם ,(8.09'0) לבנים בהשוואה (10.1^0) הבנות בקרב יותר

מובהק.

אובדנית להתנהגות המתייחסים מדדים שני מובאים בלוח הבאות השורות בשתי
ניסו "ממש הם האחרונים החודשים ב12 כי שדיווחו התלמידים אחוז ולתוצאותיה.
(7.090) הבנים בקרב יותר גבוה זה אחוז ל6.40/0. מגיע אחת פעם לפחות להתאבד"
מציג האחרון המדד סטטיסטית. מובהק אינו ההבדל אך ,(5.8^0) לבנות בהשוואה
מניסיונות ושאחד האחתנים החודשים ב12 להתאבד שניסו התלמידים אחוז את
בידי טיפול שדרשו יתר מנת בצריכת או הרעלה בפציעה, הסתיים שלהם ההתאבדות
מכלל 3.4^0 כזה התאבדות ניסיון על דיווחו בסךהכל אחות. או חובש רופא,
,2.8^0 לעומת 4.0^0) לבנות בהשוואה יותר גבוה היה הבנים אחוז התלמידים.

מובהק. אינו זה הבדל גם בהתאמה).

פעם לפחות אובדניות, נטיות על שדיווחו וי"א י' בכיתות התלמידים אחוז :131 לוח
1994 משוקללים, אומדנים מין; לפי האחרונים, החודשים ב12 אחת

בנות בנים סו?"3
20.6 13.5 17.3 על ברצינות חשבו

(3.1±) (2.7±) (2±>1) התאבדות ניסיון
P <0.001

10.1 8.0 9.1 לביצוע תכנית תכננו
(2.3±) (2.2±) (6י1±) התאבדות ניסיון

P=N.S.

5.8 7.0 6.4 להתאבד ניסו
(1.9±) (2.0±) (1.4±)

P=N.S.

2.8 4.0 3.4 שהסתיים התאבדות ניסיון ביצעו
(1.3±) (+1.5) (1.0±) יתר מנת או הרעלה בפציעה,

p=N s בידי טיפול שדרשה
N=1 ^ אחות או חובש רופא,

.950/6 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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ישראללארה"ב בין השוואה  נטייהאובדנית
אובדניות נטיות על שדיווחו וי"א י' בכיתות התלמידים אחוז את מציג 106 תרשים
חשיבה של השכיחות .(1995) ובארה"ב (1994) בישראל האחרונים החודשים ב12
שבקרב מזו ב100/0 גבוהה בארה"ב התלמידים בקרב התאבדות ניסיון על רצינית
של יותר גבוה אחוז דומה, p1N1 בהתאמה). ו0י17.39, 27.80/0) בישראל התלמידים
התאבדות, ניסיון לביצוע תכנית תכננו כי מדווחים (18.80/0) בארה"ב תלמידים
בתחום הממצאים את בוחנים כאשר .(9.1^0) הישראלים לתלמידים בהשוואה
הישראלים התלמידים לבין בארה"ב התלמידים בין הפער האובדנית, ההתנהגות
פעם לפחות להתאבד ניסו הם כי שמדווחים בארה"ב התלמידים שיעור מצטמצם.
בישראל. מהתלמידים 6.4^0 לעומת ל0^8.8, מגיע האחרונים החודשים ב12 אחת
,(2.6^0) לארה"ב בהשוואה ,(3.4^0) בישראל תלמידים של יותר גבוה אחוז ברם,
בפציעה, הסתיים האחרונים החודשים ב12 ההתאבדות מניסיונות אחד כי דיווחו

אחות. או חובש רופא, בידי טיפול שדרשו יתר מנת בצריכת או הרעלה

לפחות אובדניות, נטיות על שדיווחו וי"א י' בכיתות התלמידים אחוז :106 תרשים
1995 ארה"ב  1994 ישראל האחרונים; החודשים ב12 אחת פעם

50 ך
45 
40 
35 
30  278 rr 25ו _ 1 ן ₪ ישראל
20 . 17.3 18.8 1ארר;"בם|

15  H 9.1 | 1 8.8
10  Biij ף"'''8 6.4

חשיבה תכנון ניסיון ,iv^d

נטיות על שדיווחו הבנות ואחוז הבנים אחוז את מציגים ו108 107 תרשימים
הנתונים לבין בארה"ב שהתקבלו הנתונים בין השוואה תוך בנפרד אובדניות
של ותכנון חשיבה כי לראות ניתן בלבד, לבנים המתייחס 107 בתרשים בישראל.
לגבי הממצאים את בוחנים כאשר ברם, בארה"ב. יותר שכיחים התאבדות ניסיון
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הבנים הפוכה: תמונה מתגלה ופציעה) התאבדות (ניסיון אובדניות התנהגויות
בארה"ב. לבנים בהשוואה יותר, גבוהים שיעורים על מדווחים בישראל

פעם לפחות אובדניות, נטיות על שדיווחו וי"א י' בכיתות הבנים אחוז :107 תרשים
1995 ארה"ב  1994 ישראל האחרונים: החודשים ב12 אחת

50 ך

45 
40 

35 

י11 1 ישראל™ 125 _ 22.3 m
ארה"ב□

1*$*5 1

חשיבה תכנון ניסיון פציעה

פעם לפחות אובדניות, נטיות כל שדיווחו וי"א י' בכיתות הבנות אחוז :108 תרשים
1995 ארה"ב  1994 ישראל האחתנים: החודשים ב12 אחת

50 ך
45 

40  33.8

35 " וו
30  1 ■ ישראל 1

25  206 228 ארהייבם
20  HH 1 1

10  9^ ■■J 58 | 1^B H| ר"_ 2.8 3.2

חשיבה תכנון ניסיון nvxD
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אובדניות. נטיות על שדיווחו ובישראל בארה"ב הבנות אחוז את מציג 108 תרשיס
שיעורים על מדווחות בארה"ב הבנות לבנים, בהשוואה כי, מראים הממצאים
בין שהפער מכאן התנהגותיות. והן חשיבתיות הן אובדניות, נטיות של יותר גבוהים
בארה"ב הבנים בין לפער בהשוואה יותר גדול הוא בישראל לבנות בארה"ב הבנות

ובישראל.

הנוער בני בקרב יותר שכיחות האובדניות שהנטיות נמצא כללי באופן לסיכום,
דיווחים (דהיינו האובדניות ההתנהגויות זאת, עם יחד לישראל. בהשוואה בארה"ב
גבוהה בשכיחות נמצאו בפציעה) שהסתיים התאבדות ניסיון ועל התאבדות ניסיון על

בארה"ב. לבנים בהשוואה בישראל הבנים בקרב יותר

הישראלי בסקר גם כמו ,(Rey et al. 1997) מדינות במספר שנעשו דומים בסקרים
נעים ושיעוריה גבוהה היא האובדנית החשיבה שכיחות כי נמצא האמריקני, ובסקר
יותר נדירים בפועל הניסיונות זאת לעומת מהתלמידים. רבע עד חמישית בין

.6.80/05^0 בין נעים ושיעוריהם

כלכלי ומצב עלייה אובדנית,סטטוס נטייה
עלייה סטטוס לפי אובדנית חשיבה על שדיווחו התלמידים אחוז את מציג 132 לוח
תלמידים של יותר גבוה אחוז כי מראים הממצאים סובייקטיבי. כלכלי ומצב
התלמידים לאחוז בהשוואה התאבדות, ניסיון על ברצינות חשבו (17.60/0) ותיקים
תכנית תכננו כי שדיווחו התלמידים באחוז נמצא דומה הבדל .(11.80/0) העולים
אלו הבדלים המקרים בשני בהתאמה). ,4.60/0 לעומת 9.30/0) התאבדות ניסיון לביצוע
התלמיד של הסובייקטיבי הכלכלי המצב בין הקשר סטטיסטית. מובהקים אינם
שכיחה אובדנית לחשיבה הנטייה חדכיווני. איננו אובדנית לחשיבה הנטייה לבין
כלכלי מצב על שדיווחו או מאוד, טוב כלכלי מצב על שדיווחו תלמידים בקרב יותר
זה במקרה טוב. כלכלי מצב על שדיווחו לתלמידים בהשוואה טוב, כלכך לא

הקבוצות. בין סטטיסטית מובהק הבדל נמצא ולא קטנים ההבדלים

סטטוס לפי אובדנית, התנהגות על שדיווחו התלמידים אחוז את מציג 133 לוח
לא בלוח המוצגים מהקשרים אחד שאף למרות סובייקטיבי. כלכלי ומצב עלייה
הקודם. בלוח שהוצגו לאלו דומים נראים הקשרים סטטיסטית, מובהק נמצא
בהשוואה ותיקים, תלמידים בקרב יותר שכיחה אובדנית להתנהגות הנטייה כלומר,
טוב, כלכך לא או מאוד טוב כלכלי מצב על שדיווחו תלמידים ובקרב לעולים,
התלמידים אחוז כי לציין יש טוב. כלכלי מצב על שדיווחו לתלמידים בהשוואה
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הקבוצות בין ההבדלים גם p<) מלכתחילה קטן הוא אובדנית התנהגות על שדיווחו
במיוחד. קטנים

פעם לפחות אובדנית, חשיבה על שדיווחו וי"א י' בכיתות התלמידים אחוז :132 לוח
סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי האחרונים, החודשים ב12 אחת

_^__ 1994 משוקללים, אומדנים
התלמידים אחוז
תכנית שתכננו התלמידים אחוז
ניסיון לביצוע ברצינות שחשבו

ב12 התאבדות התאבדות ניסיון על
החודשים החודשים ב12
האחרונים האחרונים

~~ עלייה סטטוס
9.3 17.6 ותיקים
4.6 11.8 עולים

N.s. N.s. מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
8.6 17.2 מאוד טוב
7.4 15.4 טוב
10.5 18.6 טוב כלכך לא
MS. MS. מובהקות

לפחות אובדנית, התנהגות על שדיווחו וי"א י' בכיתות התלמידים אחוז :133 לוח
סובייקטיבי: כלכלי ומצב עלייה סטטוס לפי האחרונים, החודשים ב12 אחת פעם

1994 משוקללים, אומדנים
התלמידים אחוז
מניסיונות שאחד
שלהם ההתאבדות
בפציעה, הסתיים התלמידים אחוז

יתר מנת או הרעלה להתאבד שניסו
בידי טיפול שדרשה אחת פעם לפחות

או חובש רופא, החודשים ב12
אחות האחרונים

עלייה סטטוס
3.4 6.4 ותיקים
2.6 5.2 עולים

N.S. N.s. מובהקות

סובייקטיבי כלכלי מצב
5.7 6.8 מאוד טוב
2.6 5.0 טוב
3.1 6.9 לאכלכךטוב
MS. nls. מובהקות
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נפשית אובדניתומצוקה נטיית
התלמידים בקרב אובדנית נטייה של במדדים השימוש אמינות את לבחון במטרה
של המרכזיים המדדים בשלושת שהתקבלו התוצאות של הצלבה בוצעה בישראל,
חברתית. ובדידות נפשית בריאות של מדדים שלושה עם אובדנית, והתנהגות חשיבה
נטייה על שדיווחו התלמידים שבקרב כך על מצביעות 134 בלוח המוצגות התוצאות
לא מרגישים הם כי שדיווחו התלמידים אחוז האובדנות, ממדדי אחד בכל אובדנית
רגשות על שדיווחו התלמידים מאחוז בהרבה גבוה בודדים, או מצוברחיס מאושרים,
שחשבו התלמידים מבין לדוגמה, אובדנית. נטייה על דיווחו שלא מי בקרב אלו
בלבד ל16.19/0 בהשוואה מאושרים אינם הס כי דיווחו 39.40/0 להתאבד, ברצינות
תכננו כי שדיווחו התלמידים מבין בדומה, להתאבד. חשבו שלא התלמידים בקרב
ל180/0 בהשוואה מאושרים, אינם כי דיווחו 45.30/0 התאבדות ניסיון לביצוע תכנית
ניסיון לגבי נמצא דומה הבדל כזו. תכנית תכננו שלא התלמידים מבין בלבד
מאושרים, אינם הם כי דיווחו להתאבד, שניסו מהתלמידים 34.60/0 התאבדות:
לגבי גם מוצגת דומה נטייה להתאבד. ניסו שלא מהתלמידים בלבד 19.90/0 לעומת
לציין יש בודדים. המרגישים התלמידים לגבי וגם מצוברחים המרגישים התלמידים
מחזקות אלו תוצאות סטטיסטית. מובהקים נמצאו בלוח המוצגים ההבדלים כל כי
מצב של למדדים חזק כה בקשר הקשורים האובדנות מדדי של המבנה תוקף את

ירוד. נפשי

1994 משוקללים, אומדנים נפשית: רווחה למדדי אובדניות נטיות בין קשר :134 לוח
אחוז

המרגישים
אחוז מצוברחים אחוז

המרגישים פעם לפחות המרגישים
בודדים בשבוע מאושרים לא

" אובדנית חשיבה
34.2 65.6 39.4 להתאבד ברצינות חשבו
15.2 39.1 16.3 להתאבד חשבו לא

P<0.001 P<0.001 P<0.001 מובהקות

התאבדות ניסיון תגנון
32.1 66.4 45.3 תכננו
17.4 41.9 18.0 תכננו לא

P<0.001 P<0.001 P<0.001 מובהקות

התאבדות ניסיון
32.1 65.4 34.6 להתאבד ניסו
18.1 43.0 19.9 להתאבד ניסו לא

P<0.001 P<0.001 P<0.001 מובהקות
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ומסקנות סיכום
וי"א י' כיתות תלמידי של גבוה אחוז על מצביעות זה בפרק המוצגות התוצאות
גבוהה דרגה המבטאת תופעה  אובדנית והתנהגות חשיבה על המדווחים בישראל
הילד לשלום המועצה שערכה בבתיחולים מיון חדרי סקר מנתוני נפשית. מצוקה של
מתחת קטינים מ700 למעלה שנה בכל כי ההערכה עולה ,(1995 וגילת (שיף ב1993
המוצגים שהנתונים ברור התאבדות. מניסיון כתוצאה המיון לחדרי מגיעים 18 לגיל
אך המתייחסים התאבדות ניסיונות של בהרבה גבוה מספר על מצביעים זה בפרק
החומרה דרגת כי לציין יש ברם, י'י"א. בכיתות הלומדים של הגיל לקבוצות ורק
בפציעה, שהסתיים אובדני ניסיון הינה הנוכחי בסקר שנמדדה ביותר הגבוהה
קטן אחוז שרק px" אחות. או חובש רופא, בידי טיפול שדרשה יתר מנת או הרעלה
שאינם אובדנייס וניסיונות חשיבה מקום, מכל מיון. לחדר pxהגיעו אלו ממקרים
חייהם על להם שיש ההשלכות לאור פחות לא ומדאיגים חמורים מיון לחדרי מגיעים

הנוער. בני של ורווחתם

בקרב התופעה שכיחות של דומה תבנית קיימת בארה"ב, כמו בישראל, כי ראינו
בפועל. לניסיונות יחסית יותר, שכיחה האובדנית החשיבה כלומר, התלמידים.
יותר גבוה בשיעור אובדניות נטיות בעל הנו בארה"ב הנוער כי הראו הממצאים
מדווחים בישראל הבנים האובדנית ההתנהגות במדדי ואולם בישראל, הנוער מאשר
שפורסמו מהתאבדויות תמותה נתוני בארה"ב. מהבנים במקצת גבוהים שיעורים על
שיעור 19931991 בשנים כי מראים (who 1996) העולמי הבריאות ארגון עלידי
בארה"ב 21.9 הוא 2415 בגילים גברים בקרב אלף מאה לכל מהתאבדויות התמותה
בגילים נשים בקרב אלף מאה לכל מהתאבדויות התמותה שיעור .11.7 בישראל ואילו
התמותה ששיעורי מכאן, .2.5 הוא השיעור בישראל ואילו בארה"ב 3.8 הינו 2415
אולם המדינות, בשתי לנשים בהשוואה גברים בקרב יותר גבוהים מהתאבדויות

לישראל. בהשוואה בארה"ב בהרבה גבוהים המינים לשני השיעורים

ועמיתיו Kienhoerst שערכו האחרונות השנים בעשרים המדעית הספרות בסקירת
הגורמים ועל האובדנות תופעת של הבינלאומית האפידמיולוגיה על (1995)
על האפידמיולוגים המידע מקורות בעוד כי נמצא בה, הקשורים הפסיכוחברתיים
ויציבה, ברורה די לתמונה הצטברו אובדנייס מניסיונות כתוצאה ואשפוז תמותה
והתנהגותיים חברתיים פסיכולוגיים, גורמים לגבי האמפיריים שהממצאים הרי
מסקנתם זאת, עם חדמשמעיים. אינם אובדנית והתנהגות חשיבה על המשפיעים
הקשורה יותר רחבה מתופעה חלק קטלנית, הלא האובדנית בנטייה לראות שיש היא
נפשית למועקה ומדד בעייתיים מצבים עם להתמודד יכולת חוסר דאגה, לחץ, במצבי
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האובדנית הנטייה בין חזק קשר על מצביעים זה בפרק שהוצגו ממצאים חמורה.
כאשר זו. במסקנה תומכים והם חברתית, ובדידות נפשית רווחה מדדי לבין
מצב על המצביעה עצמה, בפני תופעה כאל האובדנית החשיבה לתופעת מתייחסים

בהיקפה. מדאיגה תופעה זוהי כי עולה הסקר שמממצאי הרי נפשית, מועקה של

(שיף בישראל נוער ובני ילדים של אובדניים וניסיונות התאבדויות נושא על בדיון
הבאים: מהגופים (המורכבת ביןמשרדית ועדה הקמת למרות כי הודגש (1995 וגילת
והרווחה, העבודה החינוך, הפנים, המשטרה, משרדי הביטחון/צה"ל, משרד
ההתאבדויות תופעת עם להתמודדות מהאקדמיה) ונציגים הבריאות, הקליטה,
בשטח. ביטוי מצא לא הוועדה בעבודת הביןמשרדי השיתוף נוער, ובני ילדים בקרב
(שם, עמה" להתמודד מסודרים נוהלים ואין לתופעה מודעות חסרה המקרים "ברוב
המודעות בהגברת הצורך את מעלים הנוכחי בסקר המוצגים הממצאים .(25 עמ'
הרחבה התופעה כלפי הזרקורים ובהפניית הרלוונטיים המגזרים כל בקרב לנושא

ולבתיחולים. מיון לחדרי מגיעות בהכרח שאינן האובדניות הנטיות של יותר
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ותכניות מדיניות ולייעול לפיתוח
ורווחתו הנוער בריאות לקידום

♦♦♦:♦♦♦♦♦♦♦<♦♦♦♦<

החברתיים הגורמים וחקר ונוער, ילדים של והיפגעות סיכון התנהגויות דפוסי חקר
מדיניות, לפיתוח ביותר חיוניים הינם אלו, דפוסים על המשפיעים והפסיכולוגיים
של ורווחתם בריאותם לקידום ויעילות רלוונטיות ותכניות התערבות אסטרטגיות
ולאסטרטגיות למדיניות מתורגמות המחקר תוצאות שבו האופן הנוער. בני

זה. בתהליך וחיוני מרכזי מרכיב הנו התערבות

מדיניות לניתוח בנתונים שימוש
לתרומתו ומעבר מעל המוצהרת, מטרתו אשר פרויקט של דוגמה הנו HBSCn מחקר
לפיתוח ועדכני רלוונטי מידע בסיס להוות היא בנושא, המחקר לקידום המדעית
HBSCn עלידי המיוצר והבינלאומי הלאומי הנתונים מסד ותכניות. מדיניות

אופנים: במספר ותכניות מדיניות לפיתוח בסיס מהווה
עדיפויות. סדרי ופיתוח הנוער, חיי על המשפיעים מרכזיים וסיכונים בעיות זיהוי ♦

הקשורים מרכזיים נושאים של מאוד רחב מגוון על מידע כולל הסקר
בסיס מאפשר הוא כך בשל והיפגעות. בריאות ומדדי לבריאות סיכון בהתנהגויות
ממדינות זהים נתונים בין להשוות היכולת עדיפויות. סדרי לקביעת וכוללני רחב
תופעות של ההימצאות שיעורי של החומרה מידת את לנתח מאפשרת שונות

יותר. רחב בהקשר שונות
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וברווחתו הנוער בבריאות הקשורים מרכזיים לנושאים הציבור מודעות הגברת ♦

כלל בקרב  בחברה הרמות בכל בריאות לקידום בפעילויות לתמוך במטרה
השונים. ובארגונים הציבור

תתאוכלוסיות לגבי להתערבות משאבים והכוונת גבוה בסיכון אוכלוסיות זיהוי ♦
אלו.

היקף לגבי אמפירי מידע על המבוססות ומניעה התערבות תכניות פיתוח ♦

יעילות את להעלות במטרה להתערבות, הניתנים להן הגורמים ועל התופעות
ההתערבות.

ברמת לשינוי המאמצים את להעריך בכדי זמן לאורך מגמות לניטור בסיס להוות ♦
ובתתאוכלוסיות. המקרו

במספר עשור מזה בשטח פועל והוא השמונים שנות בתחילת פותח HBSCn פתיקט
הצטרפה ישראל כאמור, העולמי. הבריאות ארגון ובחסות מדינות, של מבוטל לא
היסטוריה הפרויקט צבר השנים, במשך האחרון. בסקר רק ארצי בסיס על לפרויקט
ממצאיו ובעקבות נוער, קידום מדיניות לפיתוח מאיץ להוות ביכולת הצלחות של
סדנה התקיימה 1996 נובמבר בחודש יצירתיות. התערבות תכניות מספר פותחו
HBSCn תוצאות תורגמו בהן שונות ממדינות דוגמאות בהרחבה נדונו בה בסקוטלנד
הרווחה בקידום העוסקים גופים של קואליציה בהן שנבנתה או התערבות, לתכניות
המדיניות בשיפור משמעותי שינוי לבצע HBSCn נתוני הצליחו שבעזרתם הנוער, של

המשאבים. ובהכוונת הלאומית

להוות ממשיך HBSCn של הרבלאומית המחקר ממערכת המופק במידע השימוש
בלמידה היא ההתמקדות כאשר הרבלאומיות העבודה קבוצות בדיוני מרכזי נושא
בצורה בנתונים השימוש ובהכוונת הביןתרבותית, או הביןארצית ברמה מהצלחות

השותפות. המדינות כל של המקומיים לצרכים ורלוונטית יעילה

של ובפגישות בסדנה בדיונים שעלו הנושאים עיקרי את בקצרה נסקור זה בפרק
נסקור כמו^, .HBSCn בנתוני היעיל לשימוש באשר הבינלאומיות המחקר קבוצות
המופק המידע את לרתום הצורך את לקדם במטרה בישראל הנעשות הפעולות את
הנוער בריאות לקידום התערבות ותכניות מדיניות לפיתוח הישראלי מהסקר

בישראל.
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ההתנסות  המעשה לשפת המחקר תוצאות של יעיל תרגום
אחרות במדינות

של הרשמי ובמסמך המחקר בפרוטוקול הוגדרו ,HBSCn של הכללית למטרה מעבר
מטרות מספר (Terms of Reference) הפרויקט את המתאר העולמי הבריאות ארגון
יעד לקהלי המחקר תוצאות את להפיץ (1) הן: הללו מהמטרות שתיים ספציפיות.
והרווחה; החינוך הבריאות, בתחום מדיניות מעצבי חוקרים, ובכללם: רלוונטיים
נוער ובני הורים ומחנכים; מורים נוער; ובריאות רווחה קידום בתחום מקצוע אנשי
ולתרום p!7> (2) העולמי. הבריאות ארגון כולל  נוער בקידום העוסקים וארגונים
ביתספר בגיל לילדים לבריאות ולחינוך בריאות לקידום ותכניות מדיניות לפיתוח
הבריאות ארגון באמצעות הבינלאומית, וברמה לפרויקט, השותפות במדינות

העולמי.

בה הדרך את לבחון נועדו הבינלאומיות העבודה בקבוצות זה בנושא הדיונים
אסטרטגית תכנית פיתוח על הוא הדגש אלו. ייחודיות מטרות שתי מושגות
התערבות ותכניות מדיניות פיתוח עם HBSCn של המחקר פרויקט את המקשרת
החשיבה את לקדם נועד הנוכחי הפרק לפרויקט. השותפות במדינות השדה ועבודת
העוסקים לבין הישראלי הלאומי הסקר בין יותר הדוק קשר ליצירת ולהביא בנושא
למעשה הלכה ויישומן התכניות פיתוח המשאבים, הפניית המדיניות, עיצוב במלאכת

הישראלית. בחברה

לבריאות וחינוך קידום תכניות להכוונת מודלים מספר פותחו המקצועית בספרות
Bracht 8c Kingsbury 1990; Ewles 8l Simmett 1992; Hawe et al.) מידע על המבוססות
העבודה מסגרת הוא כיום ביותר המוכר המודל .(1990; Sanderson et al. 1996

את לסכם ניתן .(1991) Green and Kreuter עלידי שפותחה PrecedeProceed
זיהוי (1) שלבים: בארבעה השונים למודלים המשותפים המרכזיים האלמנטים
הפעולה דרך בחירת (3) הדרוש; השינוי היקף הערכת (2) לפעולה; הצורך

ההתערבות. של ההצלחה מידת הערכת (4) להתערבות;

הסקר של הבסיס נתוני השלבים. מארבעת אחד בכל תפקיד ממלא HBSCn מחקר
באוכלוסיית וההיפגעות ההתנהגות דפוסי של האפידמיולוגיה לניתוח מקור מהווים
בסיכון. ואוכלוסיות להתערבות יעד תחומי לזיהוי מידע מספקים ובכך הנוער
את הגיונית בצורה להעריך מאפשרת שונות תקופות ובין אוכלוסיות בין ההשוואה
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אמנם, להשגה. ויעדים מטרות להציב אחרות, במילים או, הדרוש השינוי מידת
התערבות אלטרנטיבות בין בחירה המאפשר ספציפי מידע מספק אינו HBSCn

התערבות. לתכנית להופכם שניתן נתונים מספק הוא אולם שונות,

משמש אחת, מפעם יותר הסקר את העבירו ואשר HBSC1 השותפות המדינות ברוב
ברמה שנקבעו מטרות השגת לקראת באוכלוסייה מגמות לניטור ככלי הסקר
או מסוימת בתופעה ירידה או עלייה של מגמות הערכת מאפשר הניטור הארצית.

התערבות. משאבי הופנו אליהן אשר מסוימות בתתאוכלוסיות

ההמוניים התקשורת באמצעי HBSCn בנתוני אינטנסיבי שימוש נעשה בויילס
בנוסף מהתוצאות. שעלו ספציפיות לבעיות הציבור מודעות את להגביר במטרה
ופרסום תקשורת במומחי שימוש נעשה התקשורת, באמצעי התוצאות לפרסום
אכילת של לחשיבות המודעות להעלאת המכוון זה כגון הסברה, מבצעי לפיתוח

.(TudorSmith 1996) לביתהספר היציאה לפני בוקר ארוחת

כללית, מדיניות לעיצוב רק לא בנתונים, זה מסוג לשימוש ביותר הבולטת nn:mn
של ולהערכה להכוונה HBSC1 השימוש הוא ספציפית התערבות לתכנית גם אלא
European Network 00 בריאות מקדמי בתיספר רשת של האירופאי הפרויקט
וסוף אמצע של HBSCn ממצאי בעקבות .(Health Promoting Schools  enhps
בשנת העולמי הבריאות ארגון של האירופי במשרד זה פרויקט פותח השמונים, שנות
מרכזית וכמערכת כמקום ביתהספר בחשיבות ההכרה על מבוססת התכנית .1992

של והפיזית הנפשית ובריאותו חייו אורחות התנהגותו, חייו, תחומי כל על המשפיעה
שותפות והמזרחית המערבית אירופה מדינות רוב להיום, נכון זו. במסגרת הלומד
תוך (ENHPSm hbscd) הפרויקטים שני מתבצעים המדינות ברוב בפרויקט.
במידע הפרויקט את מזינה המחקר מערכת כאשר ביניהם, הדוק פעולה שיתוף
הפרויקט יעילות לגבי הערכתי ובמידע והתערבות, התמקדות יעדי לזיהוי
משקיע העולמי הבריאות ארגון השונים. ובתחומים מתקיים, הוא בהם בבתיהספר
במטרה הללו הפרויקטים שני בין ההדדי הפעולה שיתוף את להעמיק רב מאמץ
על בשדה התכניות הישענות תוך הנוער, ובריאות הרווחה קידום תחום את לקדם
ההולכת המגמה עם אחד בקנה עולים אלו מאמצים ומדעי. מהימן מידע מערכת
על המבוססת תכנון גישת לקראת אמריקה וצפון אירופה מדינות ברוב וגוברת

בריאות. בקידום מחקרים
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הבריאות משרד hbscמטעם n פרויקט על האחראית ,(1996) Jonston של במאמרה
קידום בתחום מדיניות שינוי תהליך של הרבה המורכבות של פירוט מובא בקנדה,
לנבוע יכולה נוער על להשפעה המכוונת מדיניות כיצד מדגימה Jonston נוער.
משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד (כגון שונים ממגזרים
וקהילתי). מקומי שלטון מחוזית, לאומית, (בינלאומית, שונות וברמות התחבורה),
עובדים ציבור, נבחרי כגון שונים, מקצוע אנשי מעורבים ההחלטות קבלת בתהליך
והאוכלוסייה אקדמאים מקצועיים וארגונים קבוצות הציבורי, בשירות מקצועיים
לאפיקי שונות והעדפות למידע שונים צרכים אלו מקבוצות אחת לכל הכללית.
התקשורת ודרכי ההחלטות מקבלי של הרחב המגוון זה. מידע לקבלת תקשורת

המחקר. צוותי של משימתם על להקשות עשויים עמם

הנוער. בריאות קידום מדיניות על להשפיע ניתן כי מלמד המוצלח הקנדי הניסיון
המחקרי הפרויקט מתכנון אינטגרלי חלק להיות צריך המחקר תוצאות הפצת תהליך
והכנת הנתונים ניתוח בתום ונערכת המתוכננת נוספת כפעולה רק ולא מתחילתו,
בתקציבים מחסור של המציאות מאליו, p1D נראה זה שעיקרון למרות הדוח.
בהשגתו. מעטים לא קשיים מערימים הממשלה משרדי בין פעולה בשיתוף והקשיים

"הפצת עלידי רק מתבצעת אינה המחקר תוצאות הפצת של נכונה הכוונה
המחקר צוות של פעילה במעורבות כרוכה נכונה הכוונה היעד. לקהל התוצאות"
לתוצאות זה קהל בקרב המודעות ובהעלאת היעד, קהל עם תקשורת אפיקי בפיתוח
מדיניות על להשפעה מנוף לשמש בניסיונם רציניים שהחוקרים במידה המחקר.
חייבים אלא האקדמי השן" ב"מגדל להסתגר יכולים אינם הם  בריאות קידום
לו שיש אחר גוף ובכל ציבוריות במועצות מקצועיות, בוועדות מעורבים להיות

המדיניות. ובניית ההחלטות קבלת תהליך על להשפיע פוטנציאל

בידו עלה כיצד הדגים 80^דנמרק, של הראשי החוקר הולסטיין, ביורן ד"ר
בתיספר תלמידי בקרב עישון למניעת אגרסיבית מדיניות פיתוח על להשפיע
בדנמרק הניסיונות ובריאות. לעישון הלאומית במועצה חברותו באמצעות בדנמרק,
במשרדי שונים שותפים בין דיאלוג בבניית הרבה החשיבות על מצביעים ובקנדה

התקשורת. ובאמצעי בבתיהספר, המקצועיים, בארגונים ברשויות, הממשלה,

ובה ומורים, תלמידים לשימוש אינטראקטיבית מחשב תכנית פותחה בנורבגיה
הקשורים בתכנים התלמידים את להפעיל מאפשרת התכנית המחקר. נתוני מרוכזים
לנוער נורבגי נוער בין להשוות אפשרות תוך נוער, של והיפגעות התנהגות לדפוסי
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לימוד כאמצעי במחשב הגובר השימוש בגלל גם מצליחה התכנית אחרות. במדינות
לבריאות לחינוך לימוד תכנית ומהווה המודרנית בחברה ומתוחכם אטרקטיבי
מדינות, מספר .(Samdal 1996) בה להשתמש נהנים יחד גם והמורים שהתלמידים

שלהן. הנתונים ועם בשפתן דומה תכנית לפתח רצון הביעו ישראל, כולל

אמינות
ארגון של חסותו ומוסכמת. ברורה שיותר כמה להיות חייבת הנתונים אמינות
מהתחומים מדענים ובהם מחקר צוותי של המעורבות העולמי, הבריאות
של המפורט התיעוד אמריקה, וצפון באירופה האוניברסיטאות ממיטב הרלוונטיים
תורמים אלה כל  הפרויקט של והמתודולוגי התיאורטי הפיתוח תהליכי כל

זו. לאמינות

של מחודשת בחינה של המקומית, וברמה הבינלאומית ברמה המתמשך, התהליך
הנתונים, ניתוח ודרכי המדדים הנתונים, ואיסוף המדידה שיטות ומהימנות תוקף
ועדכון חידוש עלידי בשטח בוערות לבעיות מענה מתן של המתמשך התהליך pj

זו. לאמינות מוסיפים רק אלו כל  בפרויקט הכלולות המחקריות השאלות

הפציעה שיעורי בדבר המחקר ממצאי בין גדול פער מצאנו לדוגמה, הישראלי, בסקר
הניזון החינוך במשרד המצטבר המידע לבין ביתהספר כותלי בתוך תלמידים של
באופי ההבדל עקב צפוי היה זה שפער למרות פציעה. אירועי על בתיהספר מדיווחי
נעשתה שבהם המחקר מדינות בכל נמצאו דומים שפערים ולמרות המידע, מקורות
השאלה את מדעי באופן לברר שינסה נפרד תיקוף מחקר לבצע צורך יש כזו, השוואה
למשרד מדווחים ואינם הילדים עלידי המחקר בשאלון מדווחים פציעה סוגי "אלו
את ישפר נפרד במחקר זו שאלה בירור ומדוע?" המקובלים, בצינורות החינוך

אחרים. ממקורות לתוצאות השוואתם תוך הנתונים תוצאות את לפרש היכולת

למדיניות בתרגום ומגבלות קשיים
אחד נוספות. בעיות מספר על להתגבר צורך יש במחקר יעיל שימוש לעשות בכדי
מדיניות וקובעי החלטות מקבלי לבין חוקרים בין פעולה לשיתוף הקושי ממקורות
הזמנים לוח עם הלים אינו זה זמן טווח טוב. מחקר לעשות שלוקח הרב הזמן הוא
לתת יוכלו שהללו בכדי החלטות ומקבלי מדיניות קובעי עלידי הנדרש ה"מיידי"

.(SmithDavis 1993; Kurzel 8c Sadowosky 1989) בשטח בוערים לצרכים מענה
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אינה בשטח המקצוע ואנשי המדיניות קובעי לבין החוקרים בין התקשורת ככלל,
למחקר, השטח צורכי בתרגום המיומנים מקצוע באנשי מחסור ויש מספקת

יישומי. למידע המחקר תוצאות ובתרגום

התוצאות תרגום של בתהליך כי ציינו ב50©* השותפות מדינות ממספר חוקרים
פעילות בריאה, תזונה עישון, מניעת (כגון שונים בנושאים ההתמקדות למדיניות,
את מעכבת שהיא משום זאת, מכשלה. להוות יכולה וממודר, נפרד באופן גופנית)
נוער. בני של ובריאותם רווחתם לשיפור כוללניתהוליסטית גישה של התפתחותה
בין יעילה לא תחרות ליצירת תורמת ביןתחומי תיאום ללא ממודרת פעילות
מכשלה על להתגבר הדרך דרכים). תאונות ואלכוהול, סמים אלימות, (כגון נושאים
הרשויות המשרדים, בתוך ביןמגזרי הדוק פעולה שיתוף יצירת באמצעות היא זו

שונים. עדיפויות בתחומי העוסקים והארגונים

לבחון הצורך על ביותר ברורה בצורה מצביעה שנים של במחקר הנתמכת התיאוריה
נוער בני של וההיפגעות הסיכון התנהגויות בתחום העדיפויות בנושאי ולטפל

אחד. כבמכלול

בכל מתמקדים בו הנחקרים הנושאים אולם, בתיספר, במסגרת נערך HBSCn סקר
הרלוונטיים ההתערבות כיווני שגס מכאן נוער. בני ופועלים חיים בהן הסביבות
היומיומיים חייהם את לשפר ניתן שבהן הסביבות בכל תכניות פיתוח לכלול חייבים
המתאימים כאתרים והקהילה המשפחה את גם להדגיש יש ,p< נוער. בני של

להתערבות.

בישראל הסקר בתוצאות שימוש
תהליך החל זה, ספר של לאור להוצאה ובמקביל הנתונים, ניתוח תקופת כל לאורך
שונים גורמים עם הדוק פעולה שיתוף תוך והפצתן, המחקר תוצאות בחינת של מואץ
של ראשוניים ממצאים נוער. בקידום העוסקים ובארגונים ברשויות במשרדים,
הבריאות "מצב מחלות לבקרת הלאומי המרכז של בפרסום מופיעים המחקר
השונים, חלקיו על הספר, של טיוטות pv ולאחר הממצאים, ."1997 בישראל:
תוצאות ולהערות. לקריאה השונים במשרדים מקצוע אנשי של רב למספר הועברו
והוחל בתחום, העוסקים מדעיים, ובפורומים שונות בוועדות ונידונו הוצגו המחקר

במערכת. שונות ברמות גורמים עם אינטראקציה בתהליך
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זה: בתהליך חלק שנוטלים ואחרים ממשלתיים גופים של חלקית רשימה להלן
המחלקה מחלות; לבקרת הלאומי המרכז למנכ"ל; המשנה לשכת הבייאוו*: משיד
האגף הראשי; המדען לשכת והערכה; לתכנון המחלקה בינלאומיים; ליחסים

הנפש. בריאות שירותי הציבור; בריאות לשירותי

הפדגוגית; הראשית;המזכירות המדענית לשכת השר; לשכת החינוך: משיד
ונוער. חינוך מינהל בדרכים; לבטיחות הגף (שפ"י); הייעוצי הפסיכולוגי השירות

הרשות בריאות; לקידום הביןמשרדית הוועדה אחיים: ופויומים איגונים
בסמים; למלחמה הרשות של מניעה ועדת הראשי; המדען לשכת  בסמים למלחמה
למניעת הוועדה לטראומה; הלאומית המועצה עישון; למניעת הביןמשרדי הפורום
נוער; אלימות למניעת הפרלמנטרית החקירה ועדת אלסם; אגודת אובדנות;
המרכז קרוליינה); צפון מדינת (בשיתוף נוער אלימות על הביןתחומי הפורום

ילדים. לרפואת שניידר מרכז שליד הילד ובטיחות בריאות לחינוך, הביןתחומי

הוצגו לעיל, המוזכרים הגופים עם שוטף פעולה לשיתוף בנוסף בשדה: גוימים
מפגשים מקצועיים, כנסים בהם שונים, מקצועיים בפורומים המחקר תוצאות
הכנס הם לכך דוגמאות הנוער. בתחום מקצוע ואנשי מדריכים יועצים, של וסדנאות

אלסם. אגודת של השנתי והכנס שפ"י של הבכירים היועצים של השנתי

לחינוך ביתהספר שליד למנהלים המכון במסגרת התקיים הפצה של ייחודי ניסיון
תקופתיות סדנאות עורך זה מכון זוהר. אורה ד"ר בהנהלת העברית באוניברסיטה
הארץ. מכל תיכוניים ובתיספר ביניים חטיבות יסודיים, בתיספר של למנהלים
בקבוצות המחקר נתוני ונדונו הוצגו בהם פגישות מספר נערכו אלו סדנאות במסגרת
גישות לפיתוח בסדנאות הדיונים להמשך שימשו אלו פגישות מנהלים. 5040 של

ועוד. בבתיספר, אלימות כמו בנושאים והתערבות חשיבה

מקצועיות עבודה וקבוצות היגוי ועדת
עבודה קבוצות מספר יצירת של בתהליך הוחל והחינוך, הבריאות משרדי עם בשיתוף
את pi התערבות, בתכניות יישומן ואת הסקר תוצאות פרסום את שילוו מקצועיות
העולים מרכזיים נושאים מספר לזהות הוחלט הבא. הסקר של ויישומו פיתוחו
היישומיות ההשלכות לגבי מקצועית התייחסות הדורשים כנושאים הסקר מתוצאות
העבודה קבוצות יוקמו אלו לנושאים מסביב ההתערבות. תכניות ועל המדיניות על
התערבות אסטרטגיית על וימליצו הרלוונטיות התוצאות את לעומק יבחנו אשר
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ומנציגי הייחודיים בתחומים המומחים מקצוע מאנשי יורכבו אלו קבוצות יעילה.
המוצעים נושאים של דוגמאות להלן, אלו. בתחומים העוסקות הרשויות

להתמקדות:
מכוונות; לא פציעות ♦

אלימות; ♦

וסמים; אלכוהול עישון, ♦

אובדנית; ונטייה חברתית בדידות פסיכוסומטיים, סימפטומים נפש: בריאות ♦

גופנית; ופעילות עייפות תזונה, ♦

; (School as a Setting) כמסגרת ביתהספר ♦

בישראל. הנערה בריאות קידום ♦

בינלאומית השוואה כולל בישראל, הסקר תוצאות יונחו העבודה קבוצות שולחן על
את לבחון תהיה העבודה קבוצות של משימתן מדינות. וארבע בעשרים נוער בני עם
כיווני על ולהמליץ יישומיים, פעולה וכיווני מטרות ולהגדיר לדון הסקר, תוצאות
ועדוג עלידי תלווה המקצועיות הקבוצות עבודת הבא. הסקר לקראת נוספים מחקר
בחינת תוך כוללנית, בראייה השונים הנושאים את הבוחנת הכללית ההיגוי
בין הפעולה ושיתוף הנוער, בריאות בתחום הכוללת המדיניות על ההשפעות

בנושא. העוסקים

המקומית ברמה פעולה לשיתוף דוגמה
המקומיות המועצות אחת לבין בישראל HBSCn בין פעולה שיתוף החל אלו בימים
במועצה ותיכון. ביניים חטיבת יסודי, הרמות: מכל בתיספר חמישה יש בה
של ובריאותם רווחתם חייהם, לשיפור טווח אתכת מדיניות לפתח הוחלט המקומית
ובקהילה. החינוך במערכת נוער קידום תכניות ויישום פיתוח תוך במקום, הנוער בני
HBSCn סקר יבוצע הרלוונטיים, הקהילתיים הארגונים של קואליציה יצירת לאחר
התמקדות. ותחומי צרכים להעריך במטרה בתיהספר תלמידי של מקומי מדגם על
הסקר נתוני ישמשו נוער, לקידום אחרות פעילויות מגוון פיתוח ותוך שני, בשלב
של והיפגעות התנהגות דפוסי לבחינת ומורים תלמידים להפעלת עזר כלי הארצי

מקומי. ונוער בעולם נוער בישראל, הנוער בין הבדלים ובחינת ישראלי נוער

סקר יורץ המקומית, המועצה של הכללית התכנית של ההרצה תקופת בתום
ובריאות סיכון התנהגויות של שונים במדדים שינויים להעריך במטרה שוב HBSCn
רווחת לקידום יעילה אסטרטגיה תפתח המועצה זו, בדרך מההתערבות. כתוצאה
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והמלווה צרכים, הערכת של עדכני מדעי מידע על המושתתת שיפוטה, בתחום הנוער
יעילות. בהערכת

הבא לסקר הכנות
לחודשים המתוכנן בישראל השני הסקר לביצוע נערכים אנו הנוכחית בתקופה

אמריקה. וצפון אירופה ברחבי מדינות ב35 לביצועו במקביל 1998 מאייוני,

החדשים, ההתמקדות בתחומי המחקר שאלוני של ולעדכונים לשיפורים בנוסף
המחקר תוצאות בעקבות פתוחות שנשארו שאלות מספר לעומק יבחן השני הסקר
ואלימות. פציעות בנושאי מדדים של יותר רחב מגוון יכלול הסקר לדוגמה, הקודם.

התלמידים אוכלוסיית את גם הכולל ארצי מייצג במדגם לביצוע מתוכנן הבא הסקר
בשיתוף כשנתיים מזה פועלים אנו זה לצורך הערבי. במגזר בבתיספר הלומדים
הקונספציות בתרגום הערבי במגזר וארגונים הערבי החינוך מינהל עם פעולה
זו. באוכלוסייה חלוץ מחקרי ובעריכת הדגימה מסגרת בהכנת לערבית, והמדדים
זו באוכלוסייה העוסק מיוחד צוות כיום וכולל הוגדל הישראלי המחקר צוות

ברוקדייל. בג'וינטמכון ולנוער לילדים במרכז אבועסבה ח'אלד של בראשותו

משמש בישראל הערבית האוכלוסייה של ולצרכים לתרבות לשפה, HBSCn פיתוח
אנו שם נצרת, בעיר כללית התערבות מדיניות ופיתוח מחקר מתהליך כחלק גם

הערבית. לאוכלוסייה הטרומי המחקר את מבצעים
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343 נספחים

ייי"א בכיתות נוער בני בקרב בריאות התנהגויות שאלון :1 נ0פח
גדול ממחקר כחלק בישראל תלמידים של ארצי במדגם להשתתף נבחרת יקר, תלמיד
על יותר ללמוד לנו תעזור אלו, שאלות על בהשיבך בעולם. מדינות במספר הנערך

עזרתך. על תודה בישראל, נוער בני של החיים וסגנון הבריאות התנהגויות

רק ישמשו תשובותיך מקום. בשום שמך את תכתוב אל שט. בעילום הוא שלפניך השאלון
את ענה מביץ. אינו השאלון השאלון. את יראו לא והמורים המנהל מחקר. לצורכי

זכר. בלשון רק נכתב הוא השאלון את לפשט כדי לדעתך. ביותר המתאימה התשובה

?ar in p את/ה האס .1
P
בת

נולדת! חודש באיזה .2
יולי ינואר

אוגוסט פברואר
ספטמבר מארס
אוקטובר אפריל
נובמבר מאי
דצמבר יוני

נולדת? שנה באיזו .3
19

נולדתי איפה .4
ישראל

19 עלייה שנת חו"ל:

אתה: האם .5
אשכנזי ממוצא יהודי
מזרחי ממוצא יהודי

אחר או משולב ממוצא יהודי
מוסלמי

צ'רקסי או דרוזי
נוצרי

לומדי אתה כיתה באיזו .6
ו'
ז'
ח'
ט'
יו

י"א
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אביך? נולד ארץ באיזו .7
ישראל

תימן סוריה, לבנון, טורקיה, פרס, עיראק, התיגון: המזרח
מצרים אלג'יר,לוב, תוניס, מרוקו, אפריקה: צפון

בולגריה יוגוסלביה, יוון, הבלקן: ארצות
וכוי. פקיסטן אפגניסטן, אסיה:

ופו'. רומניה הונגריה, פולין, לשעבר, בריתהמועצות אירופה: מזרח
וכר. אנגליה צרפת, איטליה, בלגיה, אוסטריה, גרמניה, אירופה: ומערב מרגז

וכוי. אוסטרליה אפריקה, דרוס קנדה, ארה"ב,
וכוי. ברזיל צ'ילי, ארגנטינה, אמריקה: דרום

במקומות גרים ואביו אימד (אם אותך? כולל לא בבית, איתן יחד גרים אנשים כמה .8
הזמן.) רוב מתגורר אתה בו הבית לגבי ענה נפרדים,

אנשים

בבית: איתן גרים ברשימה הבאים מהאנשים מי סמן .9
אמא
אבא

חורגת אס
חורג אב

קיבוצי מוסד או בפנימייה גר אני

בבית? איתן גרים הבאים מהאנשים וכמה מי .10
אחים
אחיות
סבתות
סבים

אחרים משפחה קרובי
אחרים אנשים

לך? יש (מלבדך) ואחיות אחים כמה .11
אחד
שניים
שלושה
ארבעה
חמישה
שישה
שבעה

יותר או שמונה
הבא) בעמוד 13 לשאלה (דלג אחיות או אחים לי אין
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אתה? והאחיות האחים בין האם .12
הבכור
השני

השלישי
הרביעי
החמישי
השישי
השביעי
השמיני

משמיני יותר או צעיר) (הכי אחרון
הטבעיים? הוריך האם .13

לזה זה נשואים
נפרדו או גרושים
בחיים אחד רק

בחיים לא שניהם

גר? אתה יישוב סוג באיזה .14
פרברים כולל גדולה, עיר

קטנה עיר
קהילתי יישוב או קטנה עיירה

מושבה או כפר
מושב
קיבוץ

פרט: אחר,

עכשיו? גר אתה היכן .15
מהם אחד עם או הורי עם

ביתהספר בפנימיית
חוץ כילד בקיבוץ גר

וכוי דודים סבתא, אחות, אח, כמו קרובים אצל
אומנת משפחה אצל

פרט: אחר,

אביך אם או יודע, אינך אם העבודה). מקום (לא אביך? של העיקרית התעסוקה מהי .16
דבי. לגתוב צורך אין איתך, גי אינו

בתחבורה. בבנייה, בתעשייה, פשוט: עובד
בתחבורה. בבנייה, בתעשייה, מקצועי: עובד

מקצועי. ולא מקצועי בחקלאות: עובד
מורה אש, מכבי משטרה, מספרה, מכבסה, מסעדה, ביתמלון, בשירותים: עובד

ניקיון. עובד דייל, דרך,
רוכל. פרסום, מתווך, ביטוח, סוכן קניין, חנות, ועובדי בעלי מוכרסוכו:

שליח. דוור, מחסנאי, חשבונות, מנהל פקיד:
קבלן. פרטי, או ציבורי עירוני, ממשלתי, במשרד = מנהל

עובד עיתונאי, שרטט, רב, אמן, חשבון, רואה ביסודי, מורה חופשי: מקצוע
פרהרפואי, מקצוע כל הנדסאי, טייס, מערכות, מנתח סוציאלי,

מעבדה.
בתיכון מורה עורךדין, כלכלן, רופא, מהנדס, כימאי, ואקדמאי: מדעי מקצוע

גבוה. ובי"ס
לומד.
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אימן אפ או יודע, אינן א0 העבודה). מקום (לא אימך? של העיקרית התעסוקה מהי .17
דבי. לנתוב צורן אין איתן, גרה איגה

בתחבורה. בבנייה, בתעשייה, = פשוטה עובדת
בתחבורה. בבנייה, בתעשייה, מקצועית: עובדת

מקצועי. ולא מקצועי בחקלאות: עובדת
מורה אש, מכבי משטרה, מספרה, מכבסה, מסעדה, ביתמלון, . בשירותים עובדת

ניקיון. עובד דייל, דרך,
רוכל. פרסום, מתווך, ביטוח, סוכן קניין, חנות, ועובדי בעלי מוכרתסוכנת:

שליח. דוור, מחסנאי, חשבונות, מנהל פקידה:
קבלן. פרטי, או ציבורי עירוני, ממשלתי, במשרד מנהלת:

סוציאלי, עובד עיתונאי, שרטט, אמן, חשבון, רואה ביסודי, מורה חופשי: מקצוע
מעבדה. פרהרפואי, מקצוע כל הנדסאי, טייס, מערכות, מנתח
בתיכון מורה עורךדין, כלכלן, רופא, מהנדס, כימאי, ואקדמאי: מדעי מקצוע

גבוה. ובי"ס
לומדת. בית. עקרת

מהעבודה) מכונית (כולל מכונית? עומדת משפחתך לרשות האם .18
לא

אחת מכונית כן,
יותר או מכוניות שתי כן,

משלך? חדר לך יש מתגורר אתה בו בבית האס .19
כן
לא

משפחתך? של הכלכלי המצב לדעתך מהו .20
מאוד טוב

טוב
ממוצע

טוב כלכך לא
טוב לא בכלל
יודע אינני

הדתית? המסורת על לשמור נוהגים בביתך האס .21
המסורת. כללי כל על שומרים כן,
המסורת. מכללי רבים על שומרים

וכו' כשרות שבת, נרות בודדים: כללים על רק שומרים
חילוניים כלל, שומרים לא

תדירות? ובאיזו הכנסת לבית ללכת נוהג אתה האם .22
לא בכלל

בשנה פעמיים פעם
מיוחדים אירועים או בחגים כמו  פעם מדי

ובחגים בשבתות
יום כל כמעט או יום כל
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שבועל בכל לבזבוזים בדרךכלל לרשותך עומד כסף כמה .23
בעצמך) מרוויח שאת/ה וכסף כיס דמי (כולל

ש"ח

(ספורט גופנית פעילות עושה בדרךכלל אתה תדירות באיזו הלימודים: לשעות מחוץ .24
מזיע? או נשימה חסר שאתה כך כדי עד החופשי, בזמנך התעמלות) או

יום כל
בשבוע פעמים 64
בשבוע פעמים 32

בשבוע פעם
בחודש פעם

בחודש מפעם פחות
פעם אף

גופנית פעילות עושה בדרךכלל אתה בשבוע שעות כמה הלימודים: לשעות מחוץ .25
מזיע? או נשימה חסר שאתה כך כדי עד החופשי, בזמנך התעמלות) או (ספורט

בשבוע מפעם פחות או כלל, גופנית פעילות עושה אינני
שעה כחצי
אחת כשעה
שעות כ32
שעות כ64

יותר או שעות 7

שיניך? את מצחצח אתה תדירות באיזו .26
ביום אחת מפעם יותר

ביום אחת פעם
יום כל לא אבל בשבוע, פעם לפחות

בשבוע אחת מפעם פחות
פעם אף

שיניים) לניקוי (חוט דנטליז בחוט משתמש אתה תדירות באיזו .27
יום מדי

שבוע מדי
פעם אף או רחוקות לעתים
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הבאים? הדברים את אוכל או שותה אתה תדירות באיזו .28
1 לעתים 1 פעם לפחות 1 1 1

אף רחוקות אבל בשבוע אחת פעם מפעם יותר
פעם יותר יום כל לא ליום ליום אחת
5 4 3 2 1 קפה

_5 4 3 2 1 פירות
תוססים משקאות או קולה

5 4 3 2 1 סוכר המכילים אחרים
5 4 3 2 1  ממתקים
5 4 3 2 1 טריים ירקות
5 4 3 2 1 בוטנים
5 4 3 2 1 צייפס חטיף
5 4 3 2 1 מטוגנים אדמה צייפס/תפוחי
5 4 3 2 1 נקניקיה או המבורגר
5 4 3 2 1 חי או שחור לחם
5 4 3 2 1 שומן דל חלב
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | רגיל חלב י

משקל? להוריד כדי דיאטה עושה אתה האם .29
בסדר שלי המשקל כי לא,

במשקל להוריד צריך אני אבל לא,
כן

אחרים? טבק מוצרי או סיגריות עישנת איפעם האס .30
מקטרת) או סיגר אחת, סיגריה (לפחות

כן
לא

הראשונה? בפעם שלמה סיגריה עישנת כאשר היית כמה n/p .31
שלמה סיגריה עישנתי לא פעם אף

שנים מ9 פחות n/p
שנים 10 או 9 בך/ת
שנים 12 או 11 n/p
שנים 14 או 13 n/p
שנים 16 או 15 n/p

יותר או שנים 17 n/p

טבק? מוצרי או סיגריות כיוס מעשן אתה תדירות באיזו .32
יום כל

יוס כל לא אבל בשבוע, פעם לפחות
בשבוע מפעם פחות

מעשן לא אני

ימים? בשבוע כלל בדרך מעשן אתה סיגריות כמה .33
לשבוע סיגריות
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ומשקאות יין בירת, (גולל אלכוהול לשתיית מתייחסות הבאות השאלות
מתייחסות לא אלו שאלות וודקה). או עראק ויסקי, קוניאק, גמו חריפים
הבדלה או קידוש גגון; דתיים לצרכים בודדות לגימות מספר של לשתייה

דתיים טקסים או קידוש של למטרות פרט אלכוהולי, משקה טעמת פעם אי האם .34
וודקה) או עראק ויסקי, קוניאק, כמו חריפים משקאות או יין בירה, (כולל אחרים?

.......י.כן לא
יודע לא

משקאות או יין בירה, (כולל אלכוהוליים? משקאות כיוס שותה אתה תדירות באיזו .35
שבהם הפעמים את גם לכלול נסה וודקה). או עראק ויסקי, קוניאק, כמו חריפים

שורה) בגל אחת תשובה (סמן קטנה. כמות שתית

1 פחות 1 ~ 1
לעולם מפעם
לא בחודש חודש כל שבוע כל יום כל

~ 5 4 3 2 1 בירה
טקסים או קידוש (למטרות יין

5 4 3 2 1 אחרים) דתיים
5 4 3 2 1 אחרת) מטרה (לכל יין

ויסקי, כגון: אחר חריף משקה
5 4 3 2 1 וודקה) או עראק קוניאק,
5 4 3 2 1 (אאוטסיידר) אלכוהולי סיידר

ממספר יותר אלכוהולי מנתמשקה הראשונה בפעם שתית כאשר היית כמה בן/ת .36
כמו חריף משקה כוסית או יין כוס בירה, פחית כוללת אלכוהולי משקה (מנת לגימות?

וודקה) או עראק ויסקי, קוניאק,
■ י 'י י י לגימות ממספר יותר אלכוהולי משקה שתיתי לא פעם אף

שנים מ9 פחות n/p
שנים 10 או 9 n/p

 ■ שנים 12 in 11 n/p
שנים 14 או 13 n/p
שנים 16 או 15 n/p

יותר או שנים 17 n/p

אחת? אלכוהולי משקה מנת לפחות שתית ימים בכמה האחרונים, הימים ב30 .37
יום אף

יומיים או אחד יום
ימים 5 עד 3
ימים 9 עד 6

ימים 19 עד 10
■  ימים 29 עד 20

הימים 30 בכל
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מספר תוך יותר או אלכוהולי משקה מנות 5 שתית ימים בכמה האחרונים, הימים ב30 .38
שעות;

יום אף
אחד יום
יומיים

ימים 5 עד 3
ימים 9 עד 6

ימים 19 עד 10
יותר או ימים 20

שהשתכרת? עד אלכוהול שתית איפעס האם .39
פעם אף לא,
אחת פעם כן,
פעמים 32 כן,
פעמים 104 כן,

פעמים מ10 יותר כן,

במכונית? נוסע אתה כאשר בטיחות חגורת חוגר אתה תדירות באיזו .40
תמיד

קרובות לעתים
לפעמים

פעם אף או רחוקות לעתים
בה נוסע שאני במכונית בטיחות חגורת אין כלל בדרך

ע"י נהוג שהיה אחר, רכב בכלי או במכונית נסעת פעמים כמה האחרונים, הימים ב30 .41
אלכוהולי? משקה ששתה אדם

פעם אף
אחת פעם

פעמים 3 או 2
פעמים 5 או 4

יותר או פעמים 6

לאחר אחר רכב בכלי או במכונית בעצמך נהגת פעמים כמה האחרונים, הימים ב30 .42
אלכוהולי? משקה ששתית

נוהג לא עדיין אני
פעם אף

אחת פעם
פעמים 3 או 2
פעמים 5 או 4

יותר או פעמים 6

אופניים? על רכבת פעמים כמה האחרונים, החודשים ב12 .43
פעם אף

פעמים ל10 1 בין
פעמים ל20 11 בין
פעמים ל39 21 בין
פעמים יותר או 40
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קסדהו חבשת תדירות באיזו האחרונים, החודשים ב12 אופניים על שרכבת בעת .44
האחרונים החודשים ב12 אופניים על רכבתי לא

קסדה חבשתי לא פעם אף
קסדה חבשתי רחוקות לעתים

קסדה חבשתי פעם מדי
קסדה חבשתי קרובות לעתים
קסדה חבשתי הפעמים רוב

בטלוויזיה? בדרךכלל צופה אתה ביום שעות כמה .45
בטלוויזיה בכלל צופה אינני

ליום שעה מחצי פחות
שעה עד שעה חצי

שעות 32
שעות 4

שעות מ4 יותר

בוידיאו? בדרךכלל צופה אתה בשבוע שעות כמה .46
בוידיאו בכלל צופה אינני
בשבוע אחת משעה פחות

שעות 31
שעות 64
שעות 97

יותר או שעות 10

מחשב? משחקי בדרךכלל משחק אתה בשבוע שעות כמה .47
מחשב משחקי בכלל משחק אינני

בשבוע אחת משעה פחות
שעות 31
שעות 64
שעות 97

יותר או שעות 10

לדעתך? בריא אתה כמה עד .48
מאוד בריא

בריא די
בריא כלכך לא

אלה? בימים שלך ההרגשה איך כללי, באופן .49
מאוד מאושר אני

מאושר די אני
מאושר כלכך לא אני
מאושר לא בכלל אני

בודד? מרגיש שאתה קורה האם .50
מאוד קרובות לעתים כן,

קרובות לעתים כן,
לפעמים כן,

לא
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הבאות? ההרגשות מן יותר או אחת הרגשת תדירות באיזו האחרונים החודשים בששת .51
שירי?) בכל אחת תשיבה (סמן

רחוקות לעתים 1 כל כמעט 1 כל כמעט 1 מפעם יותר 1 כל כמעט 1

לא פעם אף או חודש שבוע בשבוע יום
5 4 3 2 1 כאבראש
5 4 3 2 1 כאבבטן
5 4 3 2 1 כאבגב
5 4 3 2 1 מצוברח
5 4 3 2 1 כעס
5 4 3 2 1 עצבנות
5 4 3 2 1 להירדם קשיים
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | סחרחורת

בבוקר? לביתהספר הולך אתה כאשר עייף מרגיש אתה תדירות באיזו .52
לא פעם אף או רחוקות לעתים

לפעמים
בשבוע פעמים 31

בשבוע יותר או פעמים 4

(סמן הבאים? המחלה בסימני לטיפול כלשהי תרופה לקחת האם האחרון, בחודש .53
שירה) בכל אחת תשובת

לא 1 כן 1

2 1 שיעול
2 1 הצטננות
2 1 כאבראש
2 1 כאבבטן
2 ~ 1 נדודישינה
2 | 1 ן "עצבנות

אי ספירט, במשחקי בבית, ברחיב, כמי במקומות נפצעים רבים צעירים
לתאינית מתייחסית הבאית השאלית 8 אחרים. עם ריב אי קטטה במהלך
מפציעה (היפגעית האחרונה. השנה במהלך לך שקרי שייתכן פציעית אי

כיייית). אי הרעלה של מקרים גם כיללת

או אחות רופא. בידי רפואי לטיפול ונזקקת נפצעת האס האחרונים, החודשים ב12 .54
חובש?
כן
לא
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חובש? או אחות רופא, עלידי רפואי לטיפול ונזקקת נפצעת פעמים כמה כן, אס .55
פעמים

החודשים 12 במהלך גלל נפצעת שלא א1 תאונה לך קרתה לא (אס 1

הבא) בעמוד 64 מטי לשאלה דלג האחרונים,

החודשים ב12 לד שקרתה לפציעה מתייחסות הבאות השאלות 1

התאונה או הפציעה לגבי ענה אחת, מפעם יותר נפצעת אם האחרונים.
בלבד. זו פציעה לגבי הבאות השאלות על וענה לך, שקרתה ביותר החמורה

אשפוז או ניתוח תפרים, גבס, כמו רפואי לטיפול נזקקת זו פציעה בעקבות האס .56
לפחות? אחד לילה למשך בביתחוליס

P
לא

מפעילות או מביתהספר אחד מלא יום לפחות להפסיד לך גרמה הזו הפציעה האם .57
אחרת? יומיומית

P
לא

הפסדת? ימים כמה כן, אס .58
ימים

הזו? הפציעה התרחשה חודש ובאיזה שנה באיזו .59
שנה:
1993
1994

חודש:
יולי ינואר

אוגוסט פברואר
ספטמבר מארס
אוקטובר אפריל
נובמבר מאי
דצמבר יוני

(סמן הפציעה? התרחשה בו המקום את טוב הכי מתאר הבאים מהמקומות איזה .60
בלבד) אחת תשובה

שלך בחצר או בבית
1 אחר מישהו של בבית

בביתהספר
ספורט במתקן

שלך הבית ליד ברחוב/כביש
שלך הבית ליד לא ברחוב/כביש

פארק או קהילתי מתקן שעשועים, במתקן
קיבוץ או מושב כפר, חווה, של החקלאי בשטח

עבודה במקום
פרט אחר: במקום
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כאשר שקרה מה או שעשית מה את טוב הכי מתאר הבאים האירועים מן אילו .61
בלבד) אחת תשובה (סמן י זו פציעה התרחשה

אופניים על רכיבה
סקטבורד על או (סקטים) גלגיליות על החלקה

אחר רכב בכלי או במכונית נסיעה
אחר רכב מכלי או ממכונית פגיעה

משחק או אימון במהלך ספורט פגיעת
בהפסקה בביתהספר המשחקים במגרש פציעה

כוונה בלי נפילה או מעידה
כוונה בלי כלשהו מחפץ חתך או מכה קיבלת

אחר מישהו עם קטטה במהלך
כלשהו גבוה ממקום נפילה

חיים בעל של עקיצה או נשיכה
חום מכת או התייבשות התעלפות,

פרט אירוע: של אחר סוג

תשיבה (סמן זו? פציעה של העיקרית התוצאה את טוב הכי מתאר רפואי מצב איזה .62
בלבד) אחת

עצם של פריקה או שבר
מתוח שריר או נקע

דקירה או פתוח פצע חתכים,
אחרת צוואר פציעת או ראש פציעת זעזועמוח,

כחול) (סימן פנימי דימום או יבשה) (מכה חבורות
כוויה
הרעלה

בעין פגיעה
שבורה שן

פרט = אחר מסוג פציעה

בכוונה? בך לפגוע ניסה שמישהו בגלל נגרמה הזו הפציעה האם .63
כן
לא

זו) שאלה על דלג יותר, או 16 בן אתה (אם ?16 p כשתהיה שתעשה חושב אתה מה .64
עיונית במגמה  תיכון בביתספר ללמוד אמשיך

טכנולוגית או מקצועית במגמה  מקצועי תיכון בביתספר ללמוד אמשיך
עבודה אמצא

מקצועית הכשרה אעבור
מובטל אהיה

יודע לא

אחרים לתלמידים בהשוואה בלימודים הישגיך על שלך המחנך/ת חושב/ת מה לדעתך .65
בכיתתך?

■. שאני חושב/ת הוא / היא
מאוד טוב תלמיד

טוב תלמיד
ממוצע תלמיד

לממוצע מתחת תלמיד
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כיוס? שלך ביתהספר כלפי מרגיש אתה מה .66
מאוד אותו אוהב אני

במקצת אותו אוהב אני
אותו אוהב כלכך לא אני
אותו אוהב לא בכלל אני

שלך. לביתהספר המתייחסים הבאים המשפטים את בעיון קרא .67
מהמשפטים. אחד לכל ביותר המתאימה התשובה את סמן

לא בהחלט 1 לא 1 לי אין 1 1 מסכים 1

מסכים מסכים דעה מסכים בהחלט
משתתפים התלמידים בביתהספר

5 4 3 2 1 והכללים החוקים בקביעת
בנוקשות מתייחסים בביתספרי

5 4 3 2 1 לתלמידים מדי רבה ובקפדנות
5 4 3 2 1 הוגנים בביתספרי והכללים החוקים
5 4 3 2 1 בו להיות שנחמד מקום הוא ביתספרי

שייך שאני מרגיש אני בביתספרי
5 4 3 2 1 למקום
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | נקי ביתספר

חשוב אחד, מורה רק לך יש אס שלך. למורים בקשר הצהרה לכל אחת תשובה סמן .68
הבאות השאלות על עונה אתה כאשר עליה / עליו

לא בהחלט 1 לא 1 לי אין 1 1 מסכים 1

מסכים מסכים דעה מסכים בהחלט
דעתי את להביע אותי מעודדים

5 4 3 2 1 בשיעורים
5 4 3 2 1 בהגינות אלינו מתייחסים שלנו המורים

יכול אני נוספת לעזרה זקוק כשאני
5 4 3 2 1 אותה לקבל
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | כאדם בי מתעניינים שלי המורים

בכיתתך לתלמידים בקשר משפט לכל אחת תשובה סמן .69

אף לעתים 1 1 לעתים 1 1

פעם נדירות לפעמים קרובות תמיד
5 4 3 2 1 ביחד להיות נהנים בכיתתי התלמידים
5 4 3 2 1 ועוזרים אדיבים בכיתתי התלמידים רוב
5 | 4 | 3 | 2 | 1 שאני כמו אותי מקבלים אחרים תלמידים
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נפרדים, במקומות גייס ואגיד אימד (אם להוריך. בקשר משפט לכל אחת תשובה סמן .70
הזמן) רוב גר אתה a הב>ת לגב> ענה

7~א לעתים 1 | לעתים
פ>1 נדירות לפעמים קרובות תמיד

מוכנים הורי בביתהספר, בעיות לי יש אם
5 4 3 2 1 לי לעזור

לשוחח כדי לביתהספר לבוא מוכנים הורי
; 4 3 2 1 מורים עם
1 4 3 2 1 | בלימודים להצליח אותי מעודדים הורי

מהמשפטים: אחד לכל אחת תשובה סמן .71

ל בהחלט 1 לא 1 לי אץ 1 1 מסכים 1

מסכים מסכים דעה מסכים בהחלט
מדי ליותר ממני מצפים הורי

5 4 3 21 בביתהספר
מדי ליותר ממני מצפים שלי המורים

5 4 3 21 בביתהספר

המתאימה התשובה את סמן בביתהספר? מהלימודים לחוץ מרגיש אתה כמה עד .72
אישית לב ביותר

לחוץ מרגיש לא כלל אני
לחוץ קצת מרגיש אני ;"'

■ י\ י . י לחוץ מרגיש אני
מאוד לחוץ מרגיש אני

אותךי מטרידים שמאוד נושאים על הבאים האנשים עם לשוחח לך קל מידה באיזו .73
שורה) בגל תשיבה (סמך

מישר לי אין 1 1 1 1

שאג או כזה קל
אור פוגש לא מאוד קשה קשה קל מאוד

5 4 3 2 1 אבא
5 4 3 2 1 אמא
5 4 3 21 בוגרים אח/ים
5 4 3 2 1 בוגרות אחות/יות
5 4 3 2 I מינך בני חברים/ות
5 4 3 2 1 מינך בני שאינם חברים/ות

לך? יש קרובים/ות חבריס/ות כמה .74
אחד אף

אחד
יותר או שגייס
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נוער? מועדון או נוער בתנועת חבר אתה האם .75
כן

בעבר הייתי אבל לא,
לא

הלימודים? שעות אחרי מיד חברים/ות עם מבלה אתה תדירות באיזו .76
בשבוע ימים 54
בשבוע ימים 32

פחות או בשבוע פעם
חברים לי אין כרגע

חבריס/ותז עם לבית מחוץ מבלה כלל בדרך אתה בשבוע ערבים בכמה .77
ערבים

או מסוכנים להיות שעשויים דברים לעשות השני את אחד לדרבן נוהגים חבריך האס .78
אסורים?

פעם אף לא,
לפעמים כן,

קרובות לעתים כן,

לחבריך להוכיח כדי רק מסוכן מעשה עשית פעמים כמה האחרונים, החודשים ב12 .79
לעשותו? מסוגל שאתה

פעמים הרבה
ספורות פעמים

בלבד פעמיים או אחת פעם
פעם אף

זה"? "איך להרגיש כדי רק מסוכן מעשה עשית פעמים כמה האחרונים, החודשים ב12 .80
פעמים הרבה

ספורות פעמים
בלבד פעמיים או אחת פעם

פעם אף
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זה בריונות או הטרדה הצקה, ובריונות. הצקות הטרדות, במשא משפטים מספר להלן
פוגעים או נעימים לא דברים עושה או אומרת תלמידימ, קבוצת או אחר, תלמיד יאשר
בצורה ושוב שוב בגוונה תלמיד מרגיזים נאשר גם זה בריונות או הטרדה הצקה, בתלמיד.
או מתווכחים שווים כוחות בעלי תלמידים שני כאשר אבל ומכות. דחיפות כולל בו שפוגעת

הצקה. או הטרדה נחשבת אינה זו רבים

הזו? הלימודים בשנת בביתהספר לך הציקו או אותך הטרידו תדירות באיזו .81
הזו הלימודים בשנת בביתהספר לי הציקו או אותי הטרידו לא

פעמיים או אחת פעם
פעם מדי

בשבוע אחת פעם בערך
בשבוע פעמים מספר

הלימודים בשנת בביתהספר אחר לתלמיד הצקה או בהטרדה השתתפת תדירות באיזו .82
הזו?

הזו. הלימודים בשנת בביתהספר אחר לתלמיד הצקה או בהטרדה השתתפתי לא
פעמיים או אחת פעם

פעם מדי
בשבוע אחת פעם בערך
בשבוע פעמים מספר

איום תוך או בכוח, חפצים או כסף ממך לקח מישהו הזו הלימודים בשנת האם .83
בכוח? שישתמש

לא
כן

קרה? זה פעמים כמה כן, אם .84
פעמים

התרחש? זה איפה קרה, שזה האחרונה בפעם .85
שלו בחצר או בביתהספר
ממנו או לביתהספר בדרך

בחצר או בבית
בילוי במקום
אחר במקום

משהו? ממך נגנב הזו הלימודים בשנת האם .86
לא
כן

קרה? זה פעמים כמה כן, אם .87
פעמים
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התרחשו זה איפה קרה, שזה האחרונה בפעם .88
שלו בחצר או בביתהספר
ממנו או לביתהספר בדרך

בחצר או בבית
בילוי במקום
אחר במקום

ומכאיבה? חזקה דחיפה או סטירה מכה, לך נתן מישהו הזו הלימודים בשנת האס .89
לא
כן

קרה? זה פעמים כמה כן, אם .90
פעמים

התרחש? זה איפה קרה, שזה האחרונה בפעם .91
שלו בחצר או בביתהספר
ממנו או לביתהספר בדרך

בחצר או בבית
בילוי במקום
אחר במקום

אחר? נשק כלי או סכין מקל, באמצעות בך פגע מישהו הזו הלימודים בשנת האס .92
כן
לא

קרה? זה פעמים כמה כן, אם .93
פעמים

התרחש? זה איפה קרה, שזה האחרונה בפעם .94
שלו בחצר או בביתהספר
ממנו או לביתהספר בדרך

בחצר או בבית
בילוי במקום
אחר במקום

("מכות")? פיזית בתגרה מעורב היית פעמים כמה האחרונים, החודשים ב12 .95
פעם אף

אחת פעם
פעמים 3 או 2
פעמים 5 או 4
פעמים 7 או 6
פעמים 9 או 8

פעמים 11 או 10
יותר או פעמים 12
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היה? זה מי עם ("מכות") פיזית בתגרה מעורב שהיית האחרונה בפעם .96
("מכות") פיזית בתגרה מעורב הייתי לא פעם אף

לחלוטין זר אדם עם
ידיד או מכר

איתו "שיצאתי" אדם או זוג m/p
אחר משפחה קרוב או אחות אח, הורה,

אחר
למעלה ברשימה המוזכר אחד מאדם יותר

אשר ("מכות") פיזית בתגרה מעורב היית פעמים כמה האחרונים, החודשים ב12 .97
אחות? או חובש רופא, ע"י לטיפול ונזקקת נפצעת במהלכה

פעם אף
אחת פעם

פעמים 3 או 2
פעמים 5 או 4

יותר או פעמים 6

או (מקל) אלה סכין, כגון נשק, איתן נשאת ימים בכמה האחרונים, הימים ב30 .98
עצמית? הגנה לשם אקדח,

פעם אף
אחד יום

ימים 3 או 2
ימים 5 או 4

יותר או ימים 6

סכין, כגון נשק, איתו/ה נושא כיתתך מבני מישהו ראית האס האחרונים, הימים ב30 .99
אקדח? או (מקל) אלה

כן
לא

| עצמך את רואה אתה שבז ולאופן לגבי שאלית מספר להלן |

בגופך? לשנות רוצה שהיית משהו יש האס .100
כן
לא

הוא: שגופך חושב אתה האס .101
רזה מדי יותר
מדי רזה מעט

הנכונה במידה בערך
שמן מדי מעט
שמן מדי יותר

כך על חושב לא אני



361 נספחים

שאתה: חושב אתה האם .102
מאוד טוב נראה

טוב די נראה
ממוצע בערך

טוב כלכך נראה לא
טוב נראה לא בכלל
כך על חושב לא אני

בביתהספר בחברתך להיות רוצים אינם אחרים שתלמידים קורה תדירות באיזו .103
לבד? נשאר אתה ובסוף

הזו הלימודים בשנת קרה לא זה
פעמיים או אחת פעם

פעם מדי
בשבוע אחת פעם בערך
בשבוע פעמים מספר

שעושים? בדברים אותך משתפים שלא הרגשת איפעם האם .104
קרובות לעתים כן,

לפעמים
פעם אף כמעט לא,

חדשים? לחברים להתחבר לך קשה או קל האס .105
מאוד קל

קל
קשה

מאוד קשה

אונים? חסר מרגיש אתה האם .106
תמיד

קרובות לעתים
לפעמים

רחוקות לעתים
פעם אף

בעצמך? בטוח מרגיש אתה האם .107
תמיד

קרובות לעתים
לפעמים

רחוקות לעתים
פעם אף
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ממלכתיים בבתיספר יי"א יי פיתות לתלמידי נשאלו 121108 שאלות
בלבד.

נדי עד לעתיד, בקשר תקווה וחסרי מדוגאים מרגישים אנשים לפעמים
בפעולה לנקוט גלומר התאבדות, ניסיון על לחשוב עשויים שהם כך,

למותם. לגרום שעשויה

■ התאבדותו ניסיון על ברצינות חשבת איפעס האם האחרונים החודשים ב12 .108
כו

לא

התאבדותו ניסיון לביצוע תכנית תכננת האם האחרונים החודשים ב12 .109
כן
לא

להתאבד? ניסית ממש פעמים כמה האחרונים החודשים ב12 .110
פעם אף

אחת פעם
פעמים 3 או 2
פעמים 5 או 4

יותר או פעמים 6

מניסיונות אחד האס האחרונים, החודשים ב12 להתאבד ניסית שאכן במידה .111
או חובש רופא, ע"י טיפול שדרשה יתר מנת או הרעלה בפציעה, הסתיים ההתאבדות

אחות?
האחרונים החודשים ב12 להתאבד ניסיתי לא

P
לא

מלאים? מין יחסי קיימת איפעם האס .112
P
לא

הראשונה? בפעם מלאים מין יחסי קיימת כאשר היית כמה n/p .113
מין יחסי קיימתי לא מעולם

שנים מ12 פחות n/p
שנים 12 n/p
שנים 13 n/p
שנים 14 בן/ת
שנים 15 n/p
שנים 16 n/p

יותר או שנים 17 n/p
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.■ : ז איפעס מין יחסי קיימת אנשים כמה עם .114
>■ מין יחסי קיימתי לא מעולם

אחד אדם
אנשים 2

 אנשים 3
.' ._ ..: ■f,':: . י ■ י ■ י י" ■ ■ :' אנשים 4

, ן ■y■■ ■;. :  אנשים 5
, ~ יותר או אנשים 6

מין? יחסי קיימת אנשים כמה עם האחרונים, החודשים שלושת במהלך .115
מין יחסי קיימתי לא מעולם

האחרונים החודשים בשלושת לא אבל בעבר, מין יחסי קיימתי
אחד אדם

: אנשים 2
■  , אנשים 3

/ *  י. ':י. אנשים 4
.; י י אנשים 5

יותר או אנשים 6

בסמיםל השתמשת או אלכוהול שתית האס האחרונה, בפעם מין יחסי שקיימת לפני .116
מין יחסי קיימתי לא מעולם

כן
לא

בקונדום? השתמשתם שותפך או את/ה האס מין, יחסי שקיימת האחרונה בפעם .117
מין יחסי קיימתי לא מעולם

.   ' כן
.... לא

השתמשתם זוגך m/p או אתה שיטה באיזו מין, יחסי שקיימת האחרונה בפעם .118
אחת) תשובה (יק הריון? למניעת

:" \ מין יחסי קיימתי לא מעולם
■■ . קונדום

הריון למניעת גלולה
: הריון למניעת גלולה + קונדום

~'r ■ ■ י בחוץ") ("לגמור נסוג משגל
בטוחים ימים

אחר
מניעה באמצעי השתמשנו לא

יודע אינני

להריון? מישהי הכנסת / בהריון היית פעמים כמה .119
: פעם אף

 אחת פעם
■ . . יותר או פעמים 2

 בטוח לא

■ ■ ■  ,■ י , . ■ ■. ו
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כגון כלשהי מדבקת מין מחלת לך שיש אחות או רופא ע"י לך נאמר פעם אי האם .120
?HTV / איידס או זיבה (סיפיליס), עגבת כלמידיה, המין, באבר יבלות או הרפס

כן
לא

הבאים מהחומרים אחד בכל השתמשת האחרונים החודשים ב12 פעמים המה .121
חומי) לבל t>n>a (סמן לארפואיות? למטרות

I פעמים 25 I 2410 I fl 1 F1 1 אף 1

ויותר פעמים פעמים פעמים פעם
5 4 3 2 1 מריחואנה / חשיש
5 4 3 2 1 ל.ס.ד.
5 4 3 2 1 הרזיה או מרץ כדורי
5 4 3 2 1 הרגעה או שינה כדורי
5 4 3 2 1 (מתדלון) אדולן
5 4 3 2 1 קוקפרסי או הרואין, אופיום,
5 4 3 2 1 קוקאין או קראק
5 4 3 2 1 ניאומול

ן 5 4 3 2 1 דלק או דבק טינר, טיפקס,
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וגיל מין קבוצות לפי הסקר, נתוני של בר0מך ורווח ממוצעים :2 נספח
משפחה :4 לפרק נתונים

נושאים על אביהם עם לשוחח מאוד קללהם או שקללחם התלמידים אחוז :1 לוח
משוקללים,1994* וכיתה,אומדנים מין אותם,לפי מטרידים שמאוד

ייי"א דל17' ר> סה"כ כיתה
58.2 (2.5±) 64.0 (2,1±) 75.* (1.5±) 66.1(1.1±) סה"כ

N  6,765

63.6 (3.5±) 74.2 (2.7±) 80.4 (+2.0) 73.2 (+1.5) בנים
53.6 (+3.5) 54.3 (3.1±) 70.1(2.4±( 59.3 (+1.7) בנית

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.01 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.959'0 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים "

נושאים על אמם עם לשוחח מאוד להם קל או להם שקל התלמידים אחוז לוח2:
משוקללים,1994' וכיתה,אומדנים מין אותם,לפי מטרידים שמאוד

ייי"א '17'/7 <_^? סה"כ כיתה
77.8 ( +2.1) 84.8 (1.5±) 89.7 (+1.1) 84.2 (+0.8) סה"כ

N  6,978
76.3 (+3.1) 85.3(2.1±) 88.5 (+1.6) 83.7 (+1.2) בנים
79.2 (2.8±) 84.7 (+2.2) 90.9(1.5±) 84.8 (+1.2) בנות

PN.S. המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95^0 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים "

או אחיהם לשוחחעם מאוד להם קל או להם שקל התלמידים אחוז :3 לוח
וכיתה, מין אותם,לפי מטרידים שמאוד נושאים על הבוגרים אחיותיהם

משוקללים,1994* אומדנים
ייי"א חייטי ^ז' סה"כ כיתה

67.2 (2.5±) 64.6 (+2.2) 60.3(1.9±) 64.0 (+1.2) סי?"כ
N  6,073

67.8 (3.7±) 64.3 (+3.1) 58.7 (2.6±) 63.4(1.8±) בגים
67.0 (3.5±) 65.0 (+3.2) 62.1 (2.7±) 64.8 ( +1.8) בנית

PN.S. המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95>K< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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בעיות להם יש כאשר להם לעזור מוכנים שהוריהם התלמידים אחוז :4 לוח
משוקללים,1994' וכיתה,אומדנים מין לפי בביתהספר,
ייי"א הי17' ל_^1 סה"כ כיתה

78.6 ( 2.0±) 83.4 (1.6±) 85.5 (+1.2) 82.5(0.9±) סה"כ
N  7,186

75.7 (3.0±) 82.3(2.3±) 83.3 (+1.8) 80.6 (+1.3) בניס
81.0(2.7±) 84.7(2.2±) 87.9(1.6±( 84.4(1.2±) בנות

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

P<0.00l (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. : ^^^^ ya/u rpspNiu^N .3
.95<K< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

לשוחחעם כדי לבואלביתהספר מוכנים שהוריהם התלמידים אחוז :5 לוח
משוקללים,1994* מיןוביתה,אומדנים מוריהם,לפי

י"א יי ח1טי _ר^' סה"כ כיתה
72.0(2.2±) 75.6 (1.8±) 77.2(1.5±) 75.0(1.0±) סה"כ

N = 7,168

70.4 (3.2±) 72.8 (+2.7) 73.7 (+2.2) 72.4 (+1.5) בנים
73.6 (3.0±) 78.7 (2.5±) 81.0(2.0±) 77.6 (+1.4) בנית

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

P<0.01 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95*6 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

בלימודים, להצליח אותם מעודדים שהוריהם התלמידים אחוז :6 לוח
משוקללים,1994* וכיתה,אומדנים מין לפי

ייי"א חיט' ר_^1 סה"כ כיתה
83.9(1.8±) 90.7 (+1.2) 91.9 (+1.0) 88.8 (+0.7) סי!"כ

N  7,179

84.6 (+2.5) 90.7(1.7±) 90.3(1.5±) 88.6(1.0±) בנים
83.1 (+2.5) 90.7 (+1.7) 93.8(1.2±) 89.0(1.0±) 3נות

P=N. S. המינים: בין הבדל .1

P<0.00l (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.05 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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ביתהספר :5 לפרק נתונים
ביתספרם את מאוד אוהבים הם כי המרגישים התלמידי0 אחוז :1 לוח

משוקללים,1994* אומדנים וכיתה: מין לפי
ייי"א טי ז7 ר_> סה"כ כיתה

11,3 (1.5±) 15.5 (1.5±) 20.4(1.4±) 15.8(0.9±) סה"כ
N  7,347

11.8(2.3±) 13.8 (+2.0) 17.0 (+1.8) 14.3 (+1.2) בנים
11.0(2.0±) 17.0(2.2±) 23.9(2.1±) 17.1 (+1.3) בנית

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.00l (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.0l וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים "

ביתספרם את אוהבים לא בכלל הם כי המרגישים התלמידים אחוז :2 לוח
*1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

ייי"א ט' ח' ד_^ סה"כ כיתה
18.2 (1.9±) 18.2 (+1.6) 16.3(1.3±) 17.6(0.9±) סה"כ

N  7,347

17.6 (2.7±) 21.3 (+2.4) 21.7 (+2.0) 20.3(1.3±) בנים
18.8 (2.6±) 15.7 (+2.1) 10.5(1.5±) 18.1 (+1.2) בנית

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

PN.S. ■. (כיתה) הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.00l וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים "

הוא ביתספרם כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז לוח3:
משוקללים,1994* אומדנים וכיתה: מין ,לפי בו להיות שנחמד מקום

ייי"א טי ל/* ל^ סה"כ כיתה
41.6 (2.4±) 43.3 (2.1±) 48.6(1.7±) 43.5(1.2±) סה"כ

N 7,248

37.9(3.4±) 39.8 (2.9±) 40.0(2.4±) 39.3(1.6±) בנים
44.3 (3.3±) 47.1 (3.0±) 51. (6±2.5) 47.6(1.7±) "יי1

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

P<0.01 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים "



בישראל מער 368

נקי, ביתספרם כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :4 לוח
משוקללים,1994' אומדנים וכיתה: מין לפי

ייי"א טי דל ט> סה"כ כיתה
54.3(2.4±) 48.1 (2.1±) 50.3 (+1.7) 50.9 (+1.2) סה"כ

N 7,261

48.8 (+3.5) 47.1 (+3.0)46.9 (2.4±) 47.6 (+1.7) מים
59.4(13.3) 49.0 (3.0±) 54.0(2.5±) 54.3(1.7±) בנית

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.05 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95^< של מובהקות ברמת ברסמך תורו מייצגים בסוגריים המספרים *

הם בביתספרם כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :5 לוח
*1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין למקום,לפי שייכים מרגישים

>יי"א ט' ד/' _?_y סה"כ כיתה
51.0 (2.4±) 54.1 (2.1±) 59.6(1.7±) 54.9(1.2±) סה"כ

N = 7,240

47.1 (+3.5) 50.1 (3.0±) 54.9 (+2.4) 50.9 (+1.7) בנים
53.9(3.4±) 58.4(2.0±( 64.9 (+2.4) 58.9(1.6±) בנית

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

P<0.001  (כיתה) הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN. S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95>*6 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים י

התלמידים כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :6 לוח
מין והכללים,לפי החוקים בקביעת משתתפים בביתספרם

*1994 משוקללים, אומדנים וכיתה:
ייי"א חיט' ר^2' סה"כ כיתה

33.5 ( 2.3±) 36.9 ( 2.0±) 43.0 (+1.7) 37.8 (+1.1) סה"כ
N  7,288

32.2 (+3.3) 35.1 (2.9±) 39.0 (+2.4) 35.6 (+1.6) בנים
34.5 ( 3.1±) 38.6(2.9±) 47.3(2.5±) 40.0(1.6±) "יי3

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PNS. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95*'0 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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והכללים החוקים כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז לוח7:
משוקללים,1994* אומדנים וכיתה: מין הוגנים,לפי בביתספרם

ייי"א ד/'17' !112 סה"כ כיתה
36.9 (+2.4) 43.0 (2.1±) 52.0 (+1.7) 44.1 (+1.2) סה"כ

N  7,268

36.4 (3.4±) 40.9 (+2.9) 47.7 (+2.4) 41.9(1.7±) בניס
37.0 (3.3±) 44.9 (+3.0) 56.8(2.5±( 46.0(1.7±) "י"

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

P<0.00l (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P< 0.05 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95>H< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים Dnapnn *

בהחלט מסכימים שאינם או מסכימים שאינם התלמידים אחוז לוח8:
לתלמידים, מדי ובקפדנותרבה בנוקשות מתייחסים בביתספרם כי

'1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי
י"א י' ד/'17' ^ז' סה"כ כיתה

31.1 (2.2±) 32.3 (2.0±) 37.9 (1.7±) 33.8(1.1±) סה"כ
N 7,284

31.4(3.2±) 27.8 (+2.7) 32.3 (2.3±) 30.5 (+1.5) בנים
30.7 (+3.1) 36.8 (+2.9) 44.0(2.5±) 37.0(1.6±) בנ1ת

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.00l (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P< 0.01 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים '

שלהם המורים כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז לוח9:
משוקללים,1994* אומדנים וכיתה: מין בהגינות,לפי אליהם מתייחסים

ייי"א טי חי _רז' סה"כ כיתה
45.8 (+2.4) 47.9 (+2.1) 58.1 (+1.7) 50.7 (+1.2) סה"כל

N  7,253
45.6 (+3.5) 48.6 (+3.0) 56.3 (+2.4) 50.4(1.7±) בנים
45.9 (3.4±) 47.2 (3.0±) 60.0(2.5±) 50.9(1.7±) בנות

PN.S. ■. המינים בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95>*>< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים י
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שלהם המורים כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :10 לוח
*1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין אדם,לפי כבני בהם מתעניינים

ייי"א ח'טי <_^7 סה"כ כיתה
40.1 (2.4±) 56.1(2.1±) 62.2(1.7±) 52.9(1.2±) סה"כ

N  7,218
38.2 (+3.4) 56.3 (+3.0) 59.7(2.4±) 51.8 (+1.7) בנים
42.0 (3.3±) 55.6 (3.0±)65.0 (2.4±) 53.8(1.7±) "י"

P<0.0l המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95>*6 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

שלהם המורים כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :11 לוח
וכיתה: מין בשיעורים,לפי אתדעתם להביע אותם מעודדים

משוקללים,1994* אומדנים
ייי"א ט' חי ר^' סה"כ כיתה

54.8 (2.4±) 60.9 (2.1±) 65.3 (+1.7) 60.4 (+1.1) סה"כ
N  7,248

51.4 (+3.5) 58.9(3.0±) 64.8 (+2.3) 58.6(1.6±) בנים
57.9 (3.3±) 63.0(2.9±) 66.0 (+2.4) 62.2 (+1.6) בנית

P<0.01 המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P=N.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95*'0 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים "

יכולים הם כי בהחלט המסכימים או המסכימים התלמידים אחוז :12 לוח
וכיתה: מין ,לפי לכך זקוקים כשהם נוספתממוריהם עזרה לקבל

*1994 משוקללים, אומדנים
ייי"א טי ה1 't^]_ סה"כ כיתה

66.1 (2.3±) 70.7 (1.9±) 74.5(1.5±) 70.5(1.1±) סה"כ
N  7,246

61.9 (3.5±) 68.4 (2.8±) 71.1 (2.2±) 67.3(1.6±) בנים
70.0(3.1±) 72.8(2.7±) 78.3 (+2.1) 73.6(1.5±) בנית

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95^1 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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מהלימודים מאוד לחוצים או לחוצים המרגישים התלמידים אחוז :13 לוח
משוקללים,1994* אומדנים וכיתה: מין ,לפי בביתהספר
לליא ט' רו' ל> סה"כ כיתה

30.6 (+2.3) 22.9 (1.8±) 19.5(1.4±) 24.0+1.0) סה"כ
N  7,18*

20.2 (+2.9) 19.2 (+2.4) 19.4 (+2.0) 19.6 (+0.3) בנים
39.0(3.3±) 26.7 (+2.6) 19.1(2.0±) 28.5 (+1.5) בנית

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.001 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95>*6 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים "

מדי ליותר מהם מצפים מוריהם כי בהחלט המסכימים התלמידים אחוז :14 לוח
משוקללים,1994* אומדנים וכיתה: מין בביתהספר,לפי
ייי"א ט' ח' '}2^_ סה"כ כיתה

13.0 (1.6±) 17.5 (1.6±) 18.8 (+1.4) 16.4(0.9±) סה"כ
N  7,213

12.4(2.3±) 20.8 (2.4±) 22.2(2.0±) 18.7(1.3±) בנים
13.4 (+2.3) 14.1 (2.1±) 14.9 (+1.8) 14.1(1.2±) "י"

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

P<0.00l (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.001 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95>K< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים "

מדי ליותר מהם מצפים הוריהם כי בהחלט המסכימים התלמידים אחוז :15 לוח
משוקללים,1994* אומדנים וכיתה: מין ,לפי בביתהספר
ייי"א חיט' '112 סה"כ כיתה

19.9 (1.9±) 20.7 (1.7±) 23.9(1.5±) 21.5 (+1.0) סה"כ
N 7,224

21.3(2.9±) 24.9(2.6±) 27.3(2.2±) 24.6(1.5±) בניס
18.5 (2.6±) 15.9(2.2±) 20.1(2.0±) 18.2 (+1.3) "י"

P<O.CX)1 המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל. מין בין אינטראקציה .3
.95>ot של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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ועוזרים, אדיבים בכיתתם התלמידים רוב כי המדווחים התלמידים אחוז :16 לוח
משוקללים,1994* אומדנים מיןוכיתה: ,לפי תמיד קרובותאו לעתים

ייי"א '17 ד/' <_^7 סה"כ כיתה
36.0 (2.3±) 46.8 (2.1±) 49.4(1.8±) 44.1(1.2±) סה"כ

N  7,210
39.2 (+3.5) 48.8 (+3.0) 48.9(2.5±) 45.9 (+1.7) מיס
33.3 (3.2±) 44.5 {1.0±) 49.8(2.5±) 42.3(1.7±) בנ1ת

PN.S. המינים: בין הבדל .1

P<0.00l (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים י

כמו אותם מקבלים אחרים תלמידים כי המדווחים התלמידים אחוז :17 לוח
משוקללים,1994* אומדנים וכיתה: מין לפי תמיד, או קרובות לעתים שהם

י"א >י טי דל ר> סה"כ כיתה
76.7 (+2.1) 80.2 (1.7±) 76.1 (+1.5) 77.6 (+1.0) סה"כ

N  7,155

73.3 (3.1±) 78.5 (2.5±) 75.4(2.1±) 75.8 (+1.4) בנים
79.7 (2.8±) 81.7(2.3±) 77.2(2.1±( 79.5(1.4±) בנית

P<0.0l המינים: בין הבדל .1

P<0.01 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P=N.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים '

השווים קבוצת :6 לפרק נתונים
חמישה חברים עם לבית מחוץ כלל בדרך המבלים התלמידים אחוז :1 לוח
משוקללים,1994' אומדנים וכיתה: מין בשבוע,לפי יותר או ערבים

ייי"א ד/'17' <^? סה"כ כיתה
20.1 (2.0±) 18.7 (1.7±) 13.1(1.2±) 17.3(0.9±) סה"כ

N  7,024

22.3 (2.9±) 18.8 (2.4±) 13.7 (+1.7) 18.0 (+1.3) בנים
18.0 (+2.7) 18.8 (2.4±) 12.5(1.7±) 16.5(1.2±) בנית

PN.S. המינים: בין הבדל .1

P< 0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95>*(< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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חברים לביתעם מחוץ מבלים אינם כלל שבדרך התלמידים אחוז לוח2:
משוקללים,1994' אומדנים וכיתה: מין בשבוע,לפי אחד לאערב אף

יי>"א טי חי ל_> סה"כ כיתה
5.2 (1.1±) 9.6(1.3±) 10.8 (1.1±) 8.5 (+0.7) סה"כ

N  7,024

6.0(1.8±) 12.3 (+2.0) 12.2(1.6±) 10.3(1.1±) בנים
4.5 (+1.4) 6.9(1.5±) 9.1(1.5±) 6.8(0.9±) בנות

P< 0.001 המינים: בין הבדל .1

P< 0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P =N.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
של9596. מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים "

נוער מועדון או נוער בתנועת החברים התלמידים אחוז :3 לוח
משוקללים,1994* אומדנים וכיתה: מין לפי

י"א ל' ט' ח' י^> סה"כ כיתה
16.0 (1.8±) 25.3 (1.8±) 30.1 (+1.6) 23.9(1.0±) סה"כ

N 7,180

14.2 (+2.5) 24.0(2.6±) 27.6 (+2.2) 22.3 (+1.4) בנים
17.6(2.7±) 26.2 (2.6±) 32.8(2,4±) 25.4 (+1.5) בנית

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PNS. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95>?'b של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

עם לשוחח מאוד להם קל או קל כי המדווחים התלמידים אחוז :4 לוח
וכיתה: מין לפי אותם, מטרידים שמאוד נושאים על מינם בני חברים

משוקללים,1994* אומדנים
ייי"א טי חי <^/ סה"כ כיתה

86.2 (1.7±) 81.7 (1.7±) 74.3(1.6±) 80.7 (+1.0) סי!"כ
N  6,868

82.4 (2.8±) 75.2 (2.7±) 66.2(2.4±) 74.3 (+1.5) בנים
89.1 (2.2±) 87.9 (+2.0) 82.6 (+1.9) 86.6 (+1.2) 3נית

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.00l (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P< 0.01 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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עם לשוחח מאוד להם קל או קל כי המדווחים התלמידים אחוז :! לוח
אותם, מטרידים שמאוד נושאים על מינם בני שאינם חברים

משוקללים,1994 אומדנים וכיתה: מין לפי
ייי"א ל/'17' ל> סה"כ כיתה

64.8 (2.4±) 51.2 (+2.2) 38.5 (1.7±) 51.4(1.2±) סה"כ
N 6,886

64.5 (3.5±) 53.0 (+3.1) 41.2 (+2.5) 52.5 (+1.7) מים
64.9(3.3±) 49.6 (3.1±) 35.6(2.5±) 50.4 (+1.7) בנית

P<0.01 המינים: בין הבדל .1

P<0.00l (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים "

לבד נשארים פעם שלפחותמדי התלמידים אחוז חברתית: דחייה :6 לוח
שעושים בדברים אותם שלאמשתפים הרגישו קרובות שלעתים או

משוקללים,1994* אומדנים וכיתה: מין ,לפי להתחבר מאוד להם שקשה או
ייי"א טי חי '112 סה"כ כיתה

25.7 (2.1±) 24.4 (1.8±) 27.3(1.5±) 25.8 (+1.0) סה"כ
N  7,637

27.4 (+3.1) 26.6 (+2.6) 30.3(2.2±) 28.1 (+1.5) בנים
24.3 (+2.9) 22.4 (+2.5) 24.1(2.1±) 23.6(1.4±) בנ1ת

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

PN.S. : (Pino) ^^^^ ^^^^^^ pi ^^^^ .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95^6 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

קרובותמאוד, לעתים או קרובות לעתים בודדים המרגישים התלמידים אחוז לוח7:
משוקללים,2994' אומדנים וכיתה: מין לפי

ייי"א ט' ח' <^7 סה"כ כיתה
19.1 (1.9±) 16.4 (1.5±) 14.7 (+1.2) 16.7(0.9±) סה"כ

N  7,486

18.1 (2.7±) 12.7 (+1.9) 14.2(1.7±) 14.9 (+1.2) מים
19.9(2.7±) 19.8 (+2.3) 15.2(1.8±) 18.3 (+1.3) "י"

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.00l ■. (כיתה) הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.01 וגיל: מין בין אינטראקציה .3 ,

.95^1 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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לעשותדברים אתהשני האחד לדרכן נוהגים שחבריהם התלמידים אחוז לוח8:
קרובות, לעתים או אסורים,לפעמים או להיותמסוכנים שעשויים

משוקללים,1994* אומדנים וכיתה: מין לפי
י"א יי חיטי ל> סה"כ כיתה

43.6 (2.4±) 48.4 (2.1±) 46.1(1.8±) 46.0(1.2±) סה"כ
N  7,143

52.8 (3.6±) 60.4 (3.0±) 58.2(2.4±) 57.3 (+1.7) בנים
35.2 (3.3±) 36.8 (+2.9) 33.5 (+2.4) 35.2(1.6±) בנית

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

P<0.05 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95^< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים "

פנאי ופעילות גופנית פעילות אכילה, הרגלי תזונה, :7 לפרק נתונים

תזונה

אחתליום, פעם ירקותלפחות פירותו/או שאכלו התלמידים אחוז :1 לוח
*1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

י"א י' ט' ד/' 7 ר סה"כ כיתה
91.5 (1.3±) 90.5 {1.2±) 91.3(1.0±) 91.1(0.7±) סה"כ

N  7,637

87.9(2.3±) 88.7 (+1.9) 89.7(1.4±) 88.8(1.0±) בנים
94.5 (1.5±) 92.7 (1.5±) 93.3(1.2±) 93.5(0.8±) "י"

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

P = N.S. (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P  N.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95^< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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אחת פעם לפחות שומן חלבדל ו/או חלברגיל ששתו התלמידים אחוז :2 לוח
*1994 משוקללים, אומדני0 וכיתה: מין ליו0,לפי

ייא יי ט'  77 ז' וי סה"כ כיתה
77.1 (2.0±) 75.5 (+1.7) 78.8(1.4±) 77.2 (+1.0) סה"כ

N  7,637

79.4 (+2.8) 77.8 (2.4±) 80.7 (+1.9) 79.3 (+1.3) בנים
75.2 (+2.9) 73.9 (+2.6) 77.0(2.1±) 75.3(+1.4) "י"

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

PN.S. (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך תורו מייצגים בסוגריים המספרים *

אחתליום, לפחותפעם חי לחם או שחור לחם שאכלו התלמידים אחוז :3 לוח
משוקללים,1994 אומדנים וכיתה. מין לפי

י"א  יי טי  חי זי וי סה"כ כיתה
51.8 (+2.4) 56.7 (2.1±) 58.6(1.7±) 55.7 (+1.2) סה"כ

N 7,429

52.1 (3.5±) 58.3 (+2.9) 54.5(2.4±) 56.8(1.6±) בנים
51.4 (3.4±) 55.3(2.9±) 57.8 (+2.5) 54.8(1.6±) בנית

P = NS. המינים: בין הבדל .1

P< 0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P = NS. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95*< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

(צייפס), מטוגנים אדמה תפוחי ו/או צייפס חטיף שאכלו התלמידים אחוז :4 לוח
*1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי אחתליום, פעם לפחות

י"א  י' ט'  ח' ז' ן' סה"כ כיתה
21.6 (1.9±) 25.3 (1.8±) 32.0 (+1.6) 26.4 (+1.0) סה"כ

N  7,637

22.1 (2.9±) 26.8 (2.6±)33.6 (2.2±) 27.8 (+1.5) בנים
21.2 (2.7±) 24.0(2.5±) 30.3(2.3±) 25.1 (+1.4) "י"

P<0.01 המינים: בין הבדל .1

P<0.00l (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PNS וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95^< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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ביום, אחת פעם לפחות נקניקיה, או המבורגר שאכלו התלמידים אחוז :5 לוח
*1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

י"א יי טי ח' ד  >י סה"כ כיתה
13.0 (1.6±) 14.5 (1.5±) 18.1 (+1.3) 15.2(0.8±) סה"כ

N = 7,435

15.4 (2.6±) 18.1 (1.1±) 19.4(1.9±) 17.7 (1.3±) בנים
11.1 (+2.1) 11.1 (+1.9) 16.9(1.9±) 13.0(+1.1 ( "י"

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P N.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
ג^95. של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

המכילים אחרים תוססים משקאות או קולה ששתו התלמידים אחוז :6 לוח
וכיתה: מין לפי ביום, אחת לפחותפעם ממתקים, אכלו ו/או סוכר

*1994 משוקללים, אומדנים
י"א יי טי חי ז' '1 סה"כ כידנה

74.8 (+2,1) 77.9 (1.7±) 81.6(1.3±) 78.2(0.9±) סה"כ
N = 7,637

77.6 (+2.8) 80.2 (+2.3) 82.8(1.8±) 80.4(1.3±) בנים
72.1(13.0) 76.2 (+2.5) 80.4(2.0±) 76.2 (+1.4) בנ1ת

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.00l (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל מין בין אינטראקציה .3
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

אכילה הרגלי
במשקל, להפחית כדי דיאטה עושים הם כי שדיווחו התלמידים אחוז ז: לוח

*1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי
י"א יי טי חי זי '1 סה"כ כיתה

20.6 (2.0±) 21.6 (+1.7) 16.5(1.3±) 19.5(0.9±) סר!"כ
N  7,537

6.4 (1.8±) 8.8 (1.7±) 10.3(1.5±) 8.6(0.9±) בנים
32.6(3.2±) 34.2 (+2.8) 23.1 (+2.1) 30.1 (+1.5) "יי1

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.00l וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.953* של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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גופנית פעילות
הלימודים לשעות מחוץ כי שדיווחו התלמידים גופנית:אחוז פעילות חוסר ל1ח8:

או בחודש אחת התעמלות),פעם או פעילותגופנית(ספורט עושים כלל בדרך הם
*1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי פחות,

י"א  י' ט'  ח' ז' ו' סח"כ כיתרו
24.2 (2.0±) 15.9 (1.5±) 13.1(1.1±) 17.7 (0.8±) סה"כ

N 7,637

14.3 (2.4±) 8.1 (1.6±) 7.2 (1.2±) 9.7<0.9±) בנים
32.6 (3.1±) 23.7(2.5±) 19.4(1.9±) 25.4 (+1.4) מית

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.05 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95*6 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

הם הלימודים לשעות מחוץ כי שדיווחו התלמידים אחוז גבוהה: גופנית פעילות לוח9:
בשבוע ארבעפעמים לפחות התעמלות), או (ספורט פעילותגופנית עושים כלל בדרך

משוקללים,1994* אומדנים וכיתה: מין בשבוע,לפי וחצי שעתיים ולפחות
י'י"א ח'ט' רז' סה"כ כיתרו

21.1(2.0±) 26.8(1.8±) 30.6 (1.6±) 26.2(1.0±) סה"כ
N  7,637

34.6 (3.3±) 41.5 (+2.9) 44.8(2.4±) .W6 (1.6±) בנים
9.3(2.0±) 12.1 (+1.9) 15.3(1.8±) 12.2(1.1±) בנית

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.00l (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P  N.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95^ של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים .
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פנאי פעילות
מארבעשעותליום, יותר בטלוויזיה כללצופים שבדרך התלמידים אחוז :10 לוח

משוקללים,1994* אומדנים וכיתה: מין לפי
י"א י' ט' ח' ז' '1 סה"כ כיתה

16.8 (+1.8) 29.1 (1.9±) 30.9(1.6±) 25.7 (1.0±) סה"כ
N7W1

15.0 (+2.5) 25.3 (+2.6) 28.9 (+2.2) 23.4(1.4±) בנים
18.3 (2.6±)32.9 (2.8±) 33.1(2.3±( 27.9 (+1.5) בנית

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
>א<95. של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים .

בשבוע, יותר או ארבעשעות בוידיאו צופים בלל שבדרך התלמידים אחוז :11 לוח
'1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

י"א י' ט' ח' ז' '1 סה"כ כיתה
18.6 (1.9±) 20.4 (1.7±) 19.6 (+1.4) 19.5 (+0.9) סה"כ

N  7,442

19.9(2.8±) 25.1 (+2.6) 23.4(2.0±) 22.9(1.4±) בנים
17.4 (+2.5) 15.6 (+2.1) 15.6 (+1.8) 16.2 (+1.2) בנית

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P  N.S. (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.01 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95"/0 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

יותר או מחשבארבעשעות במשחקי משחקים כלל שבדרך התלמידים אחוז לוח12:
משוקללים,1994" אומדנים וכיתה: מין לפי בשבוע,

י"א יי טי 'n 'r '; סה"כ כיתה
11.2 (+1.5) 15.8 (+1.5) 19.6 (+1.4) 15.6 (+0.9) סה"כ

N  7,456

19.2 (+2.8) 25.3 (+2.6) 28.3(2.2±) 24.5 (+1.4) בנים
4.4 (1.4±) 6.5 (+1.5) 10.3 (+1.5) 7.0(0.9±) "י"

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

P<0.00l (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95^3 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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סיגריות עישון :8 לפרק נתונים
(לפחות טבקאחרים מוצרי או סיגריות פעם אי שעישנו התלמידים אחוז לוח1:

משוקללים,1994' אומדנים וכיתה: מין לפי מקטרת), או אחת,סיגר סיגריה
י"א  י' ט' ח' ז' '1 סה"כ כיתה

41.9(2.4±) 27.4(1.8±) 12.1(1.1±) 26.9 (+1.0) סה"כ
N 7,589

46.0 (+3.5) 32.8 (+2.7) 17.7 (+1.8) 31.4(1.5±) בנים
38.5 (3.3±) 21.6 (+2.4) 6.0 (+1.2) 22.4 (+1.3) "י"

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P N.S. וגיל מין בין אינטראקציה .3
.95>w< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

בשבוע,' אחת פעם טבקלפחות מוצרי סיגריותאו שמעשנים התלמידים אחוז :2 לוח
משוקללים,1994" אומדנים וכיתה: מין לפי

י"א  י' ט'  ח' ז' ן' סה"כ כיתה
15.7 (+1.7) 8.0 (+1.1) 2.7 (+0.5) 8.7 (+0.6) סה"כ

N 7,637

16.7 (+2.6) 9.5 (+1.7)4.2 (1.0±) 9.8(0.9±) בנים
15.0 (+2.4) 6.4 (+1.4) 1.0(0.5±) 7.6 (+0.8) בנית

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.00l (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
יום כל לא אבל בשבוע, פעם לפחות של עישון או יום כל עישון כולל בשבוע אחת פעם לפחות של עישון *

ימים. בשבוע אחת סיגריה לפחות של עישון ו/או
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים **
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אחת לפחותפע0 טבק, מוצרי סיגריותאו שמעשנים התלמידים אחוז :3 לוח
משוקללים,1994" אומדנים וכיתה: מין ,לפי ביום'

י"א י' ט' V7 't  ?י סה"כ כיתרו
10.3(1.4±) 4.4 (0.8±) 1.3(0.4±) 5.3(0.5±) סה"כ

N  7,637

11.2 (2.2±) 5.3(1.3±) 2.2(0.7±) 6.0(0.7±) בנים
9.6 (+1.9) 3.6 (+1.1) 0.2(0.2±) 4.6(0.6±) בנית

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
ימים. בשבוע יותר או סיגריות שבע של עישון או יום כל עישון כולל ביום אחת פעם לפחות של עישון *

.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים **

כי שדיווחו אלה מעשנים,מתוך שהתלמידים הממוצע הסיגריות מספר :4 לוח
בשבוע,' אחת פעם לפחות טבק מוצרי או סיגריות מעשנים הם

1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי
י"א  י' ט' ח' ז' '1 סה"כ כיתה

27.1 (4.2±) 19.7 (±*.4) 19.1(6.9±) 2*.0(+2.8) סה"כ
N 516

29.3 (+6.1) 22.2 (6.1±) 22.8(8.3±) 26.0 (+3.9) בנים
25.1 (5.7±) 16.8 (6.4±) 2.8 (+1.4) 22.0 (+4.1) "י"

PN.S. המינים בין הבדל .1

P<0.01 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
ימים. בשבוע יותר או סיגריות שבע של עישון ו^או יום כל עישון כולל ביום אחת פעם לפחות של עישון *

.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים **
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אלכוהול שתיית :9 לפרק נתונים
בחודש, אחת פעם לפחות אלכוהולי' משקה השותים התלמידים אחוז :1 לוח

משוקללי1994,0" אומדנים וכיתה: מין לפי
י"א יי טי '/7 'r *; סה"כ כיתה

34.5 (2.3±) 29.7(1.9±) 27.1(1.5±) 30.4(1.0±) סי!"כ
N  7,657

43.0 (3.4±) 40.3 (+2.9) 37.9 (+2.3) 40.3(1.6±) בנים
27.6 (+3.0) 19.5 (+2.3) 15.3 (+1.8) 20.9 (+1.3) 3נית

P< 0.001 המינים: בין הבדל .1

P< 0.001  (כיתה) הגיל קבוצות בין הבדל .2

P< 0.05 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
אחרים. דתיים טקסים או קידוש למטרות דתיים לצרכים יין כולל לא *

.95>0< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים "

(לתלמידים האחרונים הימים בשלושים הממוצע השתייה ימי מספר לוח2:
וכיתה: מין אחתלפחות),לפי אלכוהולי* מנתמשקה ששתו שדיווחו

משוקללים,1994" אומדנים
י"א י' ט' ח' '1 ו' סה"כ כיתה

4.5 (+0.5) 4.3 ( 0.6±) 4.4(0.5±) 4.5(0.3±) סה"כ
N 1,761

4.5 (0.6±) 4.5 (0.7±) 4.9 (+0.7) 4.6(0.4±) בנים
4.6 (0.8±) 4.2 (1.0±) 2.8(0.6±) 4.1(0.5±) "י"

P<0.05 המינים: בין הבדל .1

PN.S. (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.01 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
אחרים. דתיים טקסים או קידוש למטרות דתיים לצרכים יין כולל לא *

ל959. של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים **
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בשבוע, אחת פעם לפחות אלכוהולי' משקה השותים התלמידים אחוז :3 לוח
"1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

ליא יי טי ח' 7 ר סה"כ כיתה
20.6 (+1.9) 17.3 (+1.6) 16.9(1.3±) 18.3(0.9±) סה"כ

N  7,637

27.4 (3.1±) 23.9(2.5±) 24.0 (+2.0) 25.0 (+1.4) בנים
15.2 (+2.4) 11.0 (1.8±) 9.0 (+1.4) 11.8 (+1.0) בנית

P< 0.001 המינים: בין הבדל .1

p< 0.001 : (rm>:>) ^^^^ jmup/>j^^^^ .2

P =N.S וגיל: מין בין אינטראקציה .3
וודקה. או ערק קוניאק, כגון חריף, משקה כוסית או יין כוס בירה, פחית כוללת אלכוהולי משקה מנת *

.95>H< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים **

יום, כל אלכוהולי משקה השותים התלמידים אחוז :4 לוח
"1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי

י"א  י' ט'  ח' 7 ו' סה"כ כיתר!
4.1 (0.9±) 2.4 (0.6±) 3.1(0.6±) 3.2 (0.4±) סה"כ

N  7,637

6.2 (1.6±) 3.2 (1.0±) 5.0 (1.0±) 4.7 (+0.7) בנים
2.4 (1.0±) 1.7 (0.8±) 0.8(0.4±) 1.6(0.4±) "י"

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

P<0.0l (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.05 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
וודקה. או ערק קוניאק, כגון חריף, משקה כוסית או יין כוס בירה, פחית כוללת אלכוהולי משקה מנת *

.95t>< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים "

תוך יותר או אלכוהולי משקה מנות חמש ששתו התלמידים אחוז :3 לוח
האחרונים, הימים בשלושים אחת פעם שעות,לפחות מספר

משוקללים,1994* אומדנים וכיתה: מין לפי
ייי"א חיט' ן'ז' סה"כ כיתה

9.2 (1.4±) 6.3 (+1.0) 5.9(0.8±) 7.1(0.6±) סה"כ
N  7,454

12.1 (2.2±) 7.9(1.6±) 8.9(1.4±) 9.5(0.9±) בנים
6.8 (+1.7) 4.7 (1.2±) 2.4(0.8±) 4.7(0.7±) בנית

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.00l (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

N.S. וגיל מין בין אינטראקציה .3
.95>*6 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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בקרב האחרונים הימים בשלושים הממוצע השתייה ימי מספר :6 לוח
או אלכוהולי משקה מנות חמש שתו הם כי שדיווחו התלמידים

*1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין שעות,לפי מספר תוך יותר
י"א י' ט' ח' 'r ?י סה"כ כיתה

5.0 (1.1±) 5.4 (1,2±) 5.9(1.0±) 5.4(0.6±) סה"כ
N 495

4.8 (1.3±)5.2 (1.5±) 6.7(1.2±) 5.6(0.8±) בנים
5.5 (2.0±) 5.8 (2.1±) 3.0(1.5±) 5.2 (+1.1) "יי1

P N.S. המינים: בין הבדל .1

P N.S. (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P< 0.05 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

וכיתה מין פעם,לפי אי שהשתכרו התלמידים אחוז לוח7:
'1994 משוקללים, אומדנים

י"א י' ט' 77 ז' ו' סה"כ כיתה
10.0(1.4±) 4.0(0.8±)2.7 (0.6±) 5.5(0.5±) סי!"כ

N  7,482

12.3(2.2±)5.6 (1.4±) 4.3 (+1.0) 7.2 (+0.8) בנים
8.1 (1.8±) 2.4 (+0.9) 0.9(0.5±) 3.9(0.6±) "י"

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P N.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95>M< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

שתו כי שדיווחו התלמידים מבין פעם, אי שהשתכרו התלמידים אחוז לוח8:
משוקללים,1994* אומדנים וכיתה. מין האחרון,לפי בחודש אחת פעם לפחות

י"א יי טי חי ז' וי סה"כ כיתה
23.7 (3.4±) 10.0 (2.3±) 7.8(1.8±) 14.4(1.4±) סה"כ

N  2,244
23.5 (+4.4)11.3 (2.9±)9.0 (2.2±) 14.6 (+1.7) בנים
24.4(15.3) 7.7 (3.6±) 4.0(2.4±) 14.4(2.4±) בנות

PN.S. המינים: בין הבדל .1

P<0.01 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P N.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים .
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התלמידים מבין פעם, אי השתכרו כי דיווחו שתלמידים הממוצע הפעמים מספר לוח9:
'1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי להם, קרה שאירועזה

י"א >י ט1 77 'r ו' סה"כ כיתה
2.6(0.3±) 2.4(0.3±) 2.2(0.3±) 2.5(0.2±) סה"כ

N  1,010
2.6 (0.4±) 2.5 (0.4±) 2.4 (+0.4) 2.5 (+0.2) בגים
2.6 (+0.5) 2.0(0.5±) 1.4(0.3±) 2.3(0.3±) בנות

PN.S. המינים: בין הבדל .1

PN.S. (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

. .. . P N.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95>K< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

מין התנהגויות :11 לפרק נתונים
פעם אי שקיימו וי"א בכיתותיי התלמידים אחוז :1 לוח
משוקללים,1994* אומדנים מין: מין,לפי יחסי

■ בנות בנים סה"כ
13.9 27.8 20.4

(+2.7) (+3.7) (2.3±)
P< 0.001
N=U98

.95<K< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

שני עם מין יחסי פעם אי שקיימו וי"א יי בכיתות התלמידים אחוז :2 לוח
משוקללים,1994* אומדנים מין: ,לפי יותר או אנשים

בנות בנים סה"כ
3.2 15.4 8.9

(1.4±) (3.0±) (+1.6)
P<0.001
N=l,198

.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

מין יחסי וי"אשקיימו יי בכיתות התלמידים אחוז :3 לוח
האחרונים, החודשים בשלושת יותר או אנשים שני עם

משוקללים,1994* אומדנים
בנות בנים סח"כ
1.3 6.4 3.7

(0.9±) (+2.1) (1.1±)
.PO001
N= 1,184

.95^< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים .



בישראל מער 386

אלכוהול ששתו וי"א בכיתותיי התלמידים אחוז :4 לוח
מין: יחסי שקיימו לפגי בסמים השתמשו או

משוקללים,1994* אומדנים
בנות כנים סה"כ
3.6 11.0 8.4

(4.3±) (5.4±) {3.9±)
P<0.05
N=235

.95<K< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

השתמשו שלא וי"א בכיתותיי התלמידים אחוז :5 לוח
האחרונה בפעם יחסית,' בטוחים מניעה באמצעי

משוקללים,1994" אומדנים מין: לפי מין, יחסי קיימו שבה
בנות בנים סה"כ
12.8 16.4 15.1

( 7.2±) (5.6±) ( 4.4±)
P=RS.
N=236

בחוץ") ("לגמור נסוג משגל או מניעה, באמצעי שימוש אי כוללים: יחסית בטוחים לא מגיעה אמצעי *

יודע. אינני ו/או אחר ו/או בטוחים ימים ו/או
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים **

לא שותפם או וי"אשהם יי בכיתות התלמידים אחוז :6 לוח
מין, יחסי קיימו שבה האחרונה בפעם בקונדום השתמשו

משוקללים,1994 אומדנים מין: לפי
בנות בנים סה"כ
43.1 20.4 28.6

(11.0±) 1+6.1) (+5.6)
.PO001
N=233

.95<*4< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

א1 בהריון וי"אשהיו בכיתותיי התלמידים אחוז לוח7:
מין: יותר,לפי או פעםאחת להריון מישהי שהכניסו

משוקללים,1994' אומדנים
כנות בנים סה"כ
2.6 10.6 7.7

(4.3±) (5.3±) (3.8±)
.PO05
N=234

.95<w< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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עצמי ודימוי כללית הרגשה :12 לפרק נתונים
מין לפי מאוד, מאושרים המרגישים התלמידים אחוז אושר: :2 לוח

משוקללים,1994* וכיתה:אומדנים
י"א יי טי חי ז' ;י סה"כ כיתרו

20.7 (1.9±) 31.0 (1.9±) 39.5(1.7±) 30.5 (+1.1) סה"כ
N  7,504

22.0 (+2.9) 32.7 (+2.8) 38.4 (+2.3) 31.5 (+1.5) בנים
19.6 (+2.7)29.7 {2.7±) 40.5 (+2.4) 29.7(1.5±) בנ1ת

PN.S. המינים: בין הבדל .1

P< 0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P N.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

לפעמים,  אונים חסרי המרגישים התלמידים אחוז אונים: חוסר לוח2:
משוקללים,2994* אומדנים וכיתה: מין לפי תמיד, או קרובות לעתים

י"א  יי ט' '/7 'r '7 סה"כ כיתה
28.8 (+2.3) 22.3 (+1.8) 21.1 (+1.5) 24.0(1.0±) סה"כ

N  6,958
24.6 (3.1±) 21.1 (2.5±) 21.8(2.1±) 22.4 (+1.4) בנים
32.0 (+3.2) 23.2 (+2.6) 20.0(2.1±) 25.2 (+1.5) בנית

PN.S. המינים: בין הבדל .1

P<0.00l (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.01 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95>*6 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

לפעמים רק בעצמם בטוחים המרגישים התלמידים עצמי:אחוז ביטחון חוסר :3 לוח
משוקללים,1994* אומדנים וכיתה: מין פעם,לפי אף רחוקות,או לעתים

י"א  י' ט' ח' 'r '; סה"כ כיתה
31.8(2.3±) 26.5 (1.9±) 26.5(1.6±) 28.3 (+1.1) סה"כ

N  6,809
22.7 (+3.1) 19.7 (2.5±) 21.4(2.1±) 21.3 (+1.4) בנים
39.2 (3.4±) 33.2 (+2.9) 31.4 (+2.4) 34.7(1.6±) בנ1ת

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

P<0.0l (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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וכיתה: מין לפי מדי, רזה שגופם החושבים התלמידים אחוז :4 לוח
*1994 משוקללים, אומדנים

ייי"א ח'ט' ן'ז' סה"כ כיתה
16.4 (1.9±) 13.7(1.6±) 16.8 (1.3±) 16.3(0.9±) סה"כ

N 6,960
24.5 (3.1±) 20.2 (2.5±) 19.4 (+2.0) 21.3(1.4±) בנים
9.4(2.0±) 11.5 (1.9±) 14.0(1.8±) 11.6(1.1±) "י"

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

PNS (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.001 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.9596 של מובהקות ברמת ברסמד רווח מייצגים בסוגריים onoonn *

וכיתה: מין ,לפי מדי שמן שגופם החושבים התלמידים אחוז :! לוח
משוקללים,1994* אומדנים

ייי"א ד/'17' 7י1' סה"כ כיתה
34.9 (2.4±) 31.4(2.0±) 31.3 (+1.7) 32.5(1.1±) סה"כ

N  6,960
21.1 (+2.9) 23.6 (2.6±) 26.1(2.2±) 23.7(1.5±) בני0
46.5 (+3.4) 38.9(3.0±) 36.8 (+2.5) 40.9(1.7±) "י"

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

PN.S. (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.001 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95^6 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

במשקל,למרותשהם להפחית כדי דיאטה עושים שאינם התלמידים אחוז :6 ל/ח
*1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין במשקל,לפי להוריד שעליהם חושבים

י"א לי טי ח' ז' ו' סה"כ כיתה
17.5 (1.8±) 15.4(1.5±) 16.9(1.3±) 16.6(0.9±) סה"כ

N  7,536
13.3 (+2.3) 13.7 (2.0±) 15.2 (+1.7) 14.1 (+1.1) ביים
21.3 (+2.7) 16.8 (+2.2) 18.8(1.9±) 19.0(1.3±) "י"

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

PNS. (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.05 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95>0< של מובהקות ברמת ברסמך תוח מייצגים בסוגריים המספרים *
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בכלללא טובאו כלכך נראים לא שהם החושבים התלמידים אחוז לוח7:
משוקללים,1994' אומדנים וכיתה: מין טוב,לפי נראים

י"א >י ט' 'n 'r ל סה"כ כיתה
9.0 (1.4±) 8.2 {1.2±) 8.5(1.0±) ה.0±)8.6 סה"כ

N  6,992
8.1 (2.0±) 7.2 (+1.6) 7.3(1.3±) 7.5 (+0.9) בנים
9.9(2.0±) 9.1 (1.8±) 9.8(1.5±) 9.6 (+1.0) בנות

P<0.0l המינים: בין הבדל .1

PN.S. (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.9590 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

או באחד עצמיתגופניתשלילית תפיסה על המדווחים התלמידים אחוז לוח8:
לאטוב, דיאטה,נראה מדי,צריך שמן מדי, רזה הבאים: מהמדדים יותר

*1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי
י"א  י' ט' ח' 'r '; סה"כ כיתה

52.7 (2.4±) 49.3 (2.0±) 49.4 (+1.7) 50.4 (+1.1) סה"כ
N 7,637

46.8 (3.5±) 44.9 (+2.9) 46.1(2.4±) 45.9 (+1.6) בנים
57.7 (+3.3) 53.6 (2.9±) 53.1 (2.5±) 54.8 (+1.6) בנית

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

PN.S. : (^^^^) ^^^^ ^^^^^^ 1>1 ^^^^ .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95*6 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

וגופניים נפשיים סימפטומים :13 לפרק נתונים
כועסים הרגישו האחרונים החודשים שבששת התלמידים אחוז :1 לוח

וכיתה: מין כליום,לפי כמעט מצוברחים ו/או עצבניים ו/או
משוקללים,1994* אומדנים

י"א  י' ט' ד/' ז' ו' סה"כ כיתה
19.7 (1.9±) 26.2 (1.8±) 28.1 (+1.5) 24.8 (+1.0) סה"כ

N 7,637

17.1 (2.7±) 24.7 (+2.5) 30.7 (+2.2) 24.5 (+1.4) בנים
21.5 (2.8±) 27.9(2.6±) 25.1 (2.1±) 24.8(1.4±) בנית

PN.S. המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.001 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95^0 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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כאבראש, הרגישו האחרונים החודשים שבששת התלמידים אחוז :2 לוח
בשבוע, מפעם יותר סחרחורת גבו/או כאב ו/או בטן כאב ו/או

*1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין ל0י
י"א י' ט' 77 ז' >י סה"כ כיתה

39.3(2.3±) 36.8 (+2.0) 35.8 (+1.6) 37.3 (+1.1) סה"כ
N = 7,637

29.1 (+3.2) 28.6 (+2.6) 30.6 (+2.2) 29.5 (1.3±) בנים
48.1 (3.3±) 45.1 (1.9±) 41.3(2.4±) 44.9(1.6±) בנית

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

PN.S. (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.05 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

בששתהחודשים וגופניים* נפשיים סימפטומים על שמדווחים התלמידים אחוז לוח3:
"1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי יום, כל כמעט האחרונים

י"א יי טי חי 't /י סה"כ כיתר!
33.7 (2.3±) 38.2 (2.0±) 40.7(1.7±) 37.6 (+1.1) סר!"כ

N  7,637
27.0 (3.1±) 33.5 (2.7±) 41.4(2.3±) 34.3(1.6±) בנים
39.2 (3.3±) 42.9(2.9±) 39.5 (+2.4) 40.5(1.6±) בנות

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.00l .. (כיתה) הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.001 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
בטן כאב ו/או ראש כאב ו/או עצבנות ו/או כעס ו/או מצוברח כוללים: וגופניים נפשיים סימפטומים *

להירדם. קשיים ו/או סחרחורת ו/או גב כאב ו/או
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים **

וגופניים* נפשיים סימפטומים על שמדווחים התלמידים אחוז :4 לוח
וכיתה: מין לפי בשבוע, מפעם יותר האחרונים החודשים בששת

'*1994 משוקללים, אומדנים
'"א  יי טי חי זי ר סה"כ כיתה

63.9 (2.3±) 64.0 (+2.0) 64.5(1.6±) 64.1(1.1±) סה"כ
N  7,637

55.7 (3.4±) 60.0(2.9±) 63.8(2.3±) 60.0(1.6±) בנים
70.9 (3.0±) 68.4 (+2.7) 65.1 (+2.3) 68.2 (+1.5) בנית

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

PN.S. (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.001 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
בטן כאב ו/או ראש כאב ו/או עצבנות ו/או כעס ו/או מצוברח כוללים: וגופניים נפשיים סימפטומים *

להירדם. קשיים ו/או סחרחורת ו/או גב כאב ו/או
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים **
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קשיים הרגישו האחראים החודשים שבששת התלמידים אחוז :5 לוח
משוקללים,1994* אומדנים וכיתה: מין בשבוע,לפי מפעם יותר להירדם

י"א >י ט' 'n 'r ?י סה"כ כיתה
23.8 (2.0±) 20.7 (1.7±) 20.9(1.4±) 21.8 (+1.0) סה"כ

N  7,379

21.2 (2.9±) 18.9 (+2.3) 23.1 (+2.0) 21.1 (+1.4) בנים
25.9 (+2.9) 22.1 (+2.4) 18.4(1.9±) 22.2 (1.4±) בנית

PN.S. המינים: בין הבדל .1

PN.S. (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.00l וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95>H< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

בבוקר, לביתהספר הולכים הם כאשר עייפים המרגישים התלמידים אחוז :6 לוח
'1994 משוקללים, וכיתה:אומדנים מין בשבוע,לפי יותר או פעמים ארבע

י"א  י' ט' ח' ד '7 סה"כ כיתה
26.2 (2.2±) 23.2 (1.8±) 22.8 (1.5±) 24.0 (+1.0) סה"כ

N 7,313
26.6 (3.2±) 25.1 (2.6±) 25.7(2.1±) 25.8 (+1.5) ביים
26.2 (+3.0) 21.1 (2.4±) 19.8 (+2.0) 22.*(1.4±) בנית

P<0.0l המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
>א<95. של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

תרופות צריכת :14 לפרק נתונים
לטיפול יותר או אחת תרופה האחרון בחודש שלקחו התלמידים אחוז לוח1:
בנדודי ו/או בטן בכאב ר0>ו ראש בכאב בהצטננותו/או בשיעולו/או
*1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין בעצבנות,לפי ו/או שינה

י"א יי טי חי זי '1 סה"כ כיתה
54.2 (2.3±) 49.3(2.1±) 46.8(1.8±) 50.1(1.2±) סה''כ

N 7,032
39.2 (3.5±) 38.2 (3.0±) 42.7 (2.5±) 40.1 (1.7±) בנים
67.4 (2.2±) 60.2 (3.0±) 51.2(2.5±) 59.7 (+1.7) בנית

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.001 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
6י95. של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *



בישראל מער 392

לטיפול יותר תרופותאו שתי האחרון בחודש שלקחו התלמידים אחוז לוח2:
בנדודי ו/או בטן בכאב ו/או בכאבראש ו/או בהצטננות בשיעולו/או
*1994 אומדני0משוקללי0, וכיתה: מין בעצבנות,לפי ו/או שינה

י"א >י ט' ?7 ז' ן' סה"כ כיתה
26.5(2.2±) 24.1 (+1.8) 21.6 (1.5±) 24.1 (1.0±) סה"כ

N 7,032
15.0 (+2.5) 15.3 (+2.2) 18.5 (1.9±) 16.3(1.3±) בנים
36.8(3.3±) 32.5 (2.8±) 24.8(2.2±( 31.4(1.6±) "י"

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.0l (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.00l וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95>ot של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

מפציעות היפגעות :15 לפרק נתונים
האחרונים, 12החודשים במהלך אחת פעם לפחות שנפצעו התלמידים אחוז לוח!.:

משוקללים,1994* אומדנים וכיתה: מין לפי
1>7"א ח'ט' ן'ז' סה"כ כיתה

24.3 (2.1±) 30.0 (1.9±) 35.1 (+1.6) 29.9 (1.1±) סה"כ
N  7,637

29.9 (+3.2)35.4 (2.8±) 40.5(2.3±) 35.5 (+1.6) בנים
19A {2.7±) 24.4(2.5±) 29.4 (+2.2) 24.3(1.4±) "י"

P<0.00l המינים: בין הבדל .1
P<0.00l : (mr:>) ^^^^ imup 1>1 ^^^^ .1

PN.S וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95*6 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים .

ביותר החמורה ושפציעתם האחרונים 12החודשים במהלך שנפצעו התלמידים אחוז לוח2:
תפרים, גיבוס, כמו רפואי לטיפול או מביתהספר יותר או אחד יום של להיעדרות גרמה

משוקללים,1994* אומדנים וכיתה: מין זו,לפי פציעה עקב אשפוז או ניתוח
>ילי>א ח'ט' ן'ז' סה"כ כיתה

12.6 (+1.6) 15.6 (+1.5) 19.1 (+1.3) 15.8 (+><.*) סה"י
N  7,637

16.0 (2.6±) 19.8 (2.3±) 23.1(2.0±) 19.8(1.3±) "י0
9.8 (+2.0) 11.2 (1.8±) 14.6 (+1.7) 11.8 (+1.1) "י"

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.00l (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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ושפציעתם האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז לוח3:
משוקללים,1994. אומדנים וכיתה: מין לפי בביתהספר, התרחשה ביותר החמורה

>"יא יי ט' רו' 7 ?י סה"כ כיתה
3.1 (+0.9) 7.0 (1.1±) 8.3(0.9±) 6.2 (+0.6) סה"כ

N  7,637

4.2 (1.5±) 9.7 (1.7±) 9.3(1.4±) 7.9(0.9±) בנים
2.1 (1.0±) 4.5 (1.2±) 7.3(1.3±) 4.6(0.7±) בנית

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.00l (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P < 0.05 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95>0< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

ושפציעתם האחרונים החודשים 12 במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :4 לוח
*1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין בבית,לפי התרחשה ביותר החמורה

י"יא *< טי 'n 7 '7 סה"כ כיתה
3.6 (0.9±) 3.8 (0.8±) 6.0(0.8±) 4.5(0.5±) סה"כ

N  7,637

2.8 (1.2±) 2.8(1.0±) 6.8(1.2±) 4.2(0.7±) בנים
4.3 (1.4±) 4.4(1.2±) 5.1 (1.1±) 4.6(0.7±) בנות

PN.S המינים: בין הבדל .1

P< 0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P < 0.05 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

ושפציעתם האחרונים 12החודשים במהלך שנפצעו התלמידים אחוז :5 לוח
וכיתה מין פעילותספורטיבית,לפי במהלך התרחשה ביותר החמורה

משוקללים,1994* אומדנים
י"יא  יי טי ד/' 7  7 סה"כ כיתה

9.2 (1.4±) 9.8 (1.2±) 13.0(1.1±) 10.7 (+0.7) סה"כ
N  7,637

14.6(2.5±) 14.8(2.1±) 16.5 (+1.8) 15.4 (+1.2) בניכי
4.4(1.3±) 4.9 (1.3±) 8.9(1.4±) 6.0 (+0.8) בנית

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.01 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95>*6 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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אופניים על שרכבו התלמידים פעם,מתוך אף קסדה חבשו שלא התלמידים אחוז :6 לוח
*1994 משוקללים, וכיתה:אומדנים מין לפי האחרונים, החודשים 12 במהלך

י"יא י' ט' 'n 'r  *; סה"כ כיתרו
92.8 (1.6±) 93.9 (1.2±) 88.0(1.2±) 91.3 (+0.8) סה"כ

N " 5,387

92.1 (2.1±) 93.7 (1.6±) 87.6(1.7±) 91.0(1.1±) בנים
93.5 (+2.5) 94.3 (+1.9) 88.4(1.9±) 91.6(1.2±) "י"

■: "' ■ PN.S המינים בין הבדל .1

: . P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S וגיל: מין בין אינטראקציה .3
. . .95>*6 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

נוסעים הם כאשר בטיחות חגורת חוגרים שלאתמיד התלמידים אחוז לוח7:
. ■■■ק משוקללים,1994* אומדנים וכיתה: מין ברכב,לפי

■ , י י"יא יי טי '/7 ז1 '1 סה"כ כיתרו
■; * 31.2 (+2.2) 41.0 (2.1±) 45.5(1.7±) 39.3(1.1±) סה"כ

. ג",. , N  7,391
£ 31.7 (3.3±) 43.5 (3.0±) 45.0 (2.4±) 40.4(1.6±) בניס

30.3 (3.1±) 38.1 ( 2.9±) 45.3(2.5±) 37.6(1.6±) 3(ות
PN.S המינים: בין הבדל .1

P< 0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

.: ■. PN.S וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.' .95^6 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

^.''

נסעו האחרונים הימים שלושים אחתבמהלך פעם שלפחות התלמידים אחוז לוח8:
וכיתה: מין לפי אלכוהולי, משקה ששתה אדם בידי נהוג שהיה ברכב

*1994 משוקללים, אומדנים
י"יא  י' ט' ח' ז' ן' סח"כ כיתרו

^ , 13.1 (1.6±) 10.7 (+1.3) 11.3(1.1±) 11.7(0.7±) סי!"כ
 W^. , N  7,*18

' ?'
'":1 13.0 (2.3±) 13.1 (2.0±) 14.7 (1.7±) 13.7 (1.1±) D>W

12.8 (2.2±) 8.2 (+1.6) 7.3(1.3±) 9.5 (+0.9) בנית
. P<0.00l המינים: בין הבדל .1

■ ■ ' PNS : (^^^^) ^^^^ ^^^^^^ ^^^ ^^^^ .2

P<0.001 ^.)^>^טראק^יר/ב^^^{ג>ל■.
■ !. . . .95><6 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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פעמים מסוכן מעשה עשו האחרונים החודשים שב12 התלמידים אחוז : לוח9
או לכך מסוגלים הם כי לחבריהם להוכיח במטרה פעמים הרבה ספורותאו

משוקללים,1994* אומדנים וכיתה: מין לפי זה, איך להרגיש במטרה
י"יא יי טי ח' 'r ?י סח"כ כיתה

19.7 (1.9±) 18.9 (+1.6) 16.2 (+1.2) 18.2(0.9±) סה"כ
N  7,637

27.3(3.1±) 26.5 (2.6±) 23.5 (+2.0) 25.7 (+1.4) בנים
13.1(2.3± ( 10.8 (1.8±) 8.2 (+1.3) 10.8(1.0±) בנית

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P N.S וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95"/0 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

אלימות :16 לפרק נתונים
הצקה או הטרדה בריונות, קורבנותלמעשה שהיו התלמידים אחוז :1 לוח
וכיתה: מין אחת,לפי פעם הלימודים,לפחות בשנת בביתהספר

'1994 משוקללים, אומדנים
י"יא  י' '17 ח' ז' '1 סה"כ כיתה

37.8 ( 2.4±) 51.9 (2.1±) 61.2(1.7±) 50.4(1.2±) סה"כ
N  7,123

48.3 (+3.6) 60.5 (3.0±)68.7 (2.3±) 59.6(1.6±) בנים
28.6 (+3.1) 43.3(3.0±) 53.2(2.5±) 41.4(1.7±) בנית

P< 0.001 המינים: בין הבדל .1

P< 0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

בביתהספר הצקה או בריונות,הטרדה קורבנותלמעשה שהיו התלמידים אחוז לוח2:
*1994 משוקללים, וכיתה:אומדנים מין לפי יותר, או פעמים הלימודים,שלוש בשנת

י"יא  י' ט' ח' ז'  '7 סה"כ כיתה
14.5 (1.7±) 21.3 (+1.7) 28.7 (+1.6) 21.6(1.0±) סה"כ

N  7,123
17.8 (+2.7) 26.1 (+2.7) 35.7 (+2.4) 27.0(1.5±) בנים
11.8(2.2±) 16.5 (2.2±) 21. (2±2.1) 16.4(1.3±) בנות

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.0l וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95^< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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הצקה או בריונות,הטרדה במעשה שהשתתפו התלמידים אחוז :3 לוח
אחת, לפחותפעם הלימודים, בשנת בביתהספר אחר לתלמיד

משוקללים,1994* אומדנים וביתה: מין לפי
י"יא י' ט' 'n 't >י סח"כ כיתרו

35.6 (2.4±) 48.9 (+2.1) ( 1.9±) 45.1(1.2±) סה"כ
508 N  7,093

50.3 (+3.6) 64.1 (+2.9) 63.8 (+2.4) 59.7 ( 1.6±) בנים
22.7 ( 2.9±) 33.5(2.9±( 36.4(2.5±) 30.7 (+1.6) בנית

P< 0.001 המינים בין הבדל .1

P< 0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P =N.S וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95>K< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

הצקה או בריונות,הטרדה במעשה שהשתתפו התלמידים אחוז :4 לוח
יותר, או פעמים בשנתהלימודים,שלוש בביתהספר אחר לתלמיד

1994י משוקללים, אומדנים וביתה: מין לפי
י"יא יי טי חי ז' ן' סח"כ כיתה

13.5 (1.7±) 19.1 (1.7±) 17.7(1.3±) 16.8(0.9±) סה"כ
N  7,093

20.0(2.8±) 26.7 (+2.7) 25.4 (+2.2) 24.2 (+1.5) בנים
7.8 (+1.8) 11.2 (1.9±) 9.2 (+1.5) 9.4 (+1.0) "י"

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN. S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95>0< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

ב12החודשים פיזית("מבות") בתגרה מעורבים שהיו התלמידים אחוז לוח!:
משוקללים,1994 אומדנים וביתה: מין לפי אחת, פעם האחרונים,לפחות

י"יא יי טי חי ז' '1 סה"כ כיתה
35.7 (+2.4) 51.5 (2.2±) 56.6 (+1.8) 48.0(1.2±) סר!"כ

N 6,901

56.9 (+3.5) 76.1 (+2.6) 79.7(2.0±) 71.4 (+1.5) "י0
16.8 (2.6±) 26.4 (+2.7) 32.2(2.4±) 24.9 (+1.5) "י"

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.05 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95>)''0 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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איום תוך או בכוח חפצים או כסף מהם לקח שמישהו התלמידים אחוז :6 לוח
משוקללים,1994* אומדנים וכיתה: מין בכוח,בשנתהלימודים,לפי שישתמש

לייא >י ט' רו' 7 ;י סה"כ כיתה
5.9 (+1,1) 7.9 ( 1.1±) 11.5(1.1±) 8.5(0.7±) סה"כ

N  7,637

7.3 ( 1.8±) 9.7 ( 1.7±) 14.4 (+1.7) 10.6 (+1.0) בנים
4.7 (1.3±) 6.0(1.4±) 8.1 (+1.3) 6.2(0.8±) "י"

P<0.00l = המינים בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

בכוח, חפצים או כסף מהתלמידים לקח הממוצעשמישהו הפעמים מספר לוח7:
הלימודים, בשנת להם קרה שאירועזה שדיווחו התלמידים מתוך

. משוקללים,1994 אומדנים וכיתה: מין לפי
י"יא י' ט' רו' 'r ן' סה"כ כיתרו

2.1 ( 1.0±) 2.4 (0.6±) 3.5(0.6±) 2.9(0.4±) סה"כ
N 686

2.5 (1.4±)2.2 (0.7±) 3.6 (+0.7) 3.0(0.5±) בנים
1.4(1.3±) 2.7(1.1±( 3.2 (+0.8) 2.6(0.6±) בנית

PN.S. המינים: בין הבדל .1

P<0.05 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P  N.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95>K< של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

נשק כלי או מקל,סכין באמצעות בהם פגע שמישהו התלמידים אחוז לוח8:
וכיתה: מין הלימודים,לפי בשנת אחת פעם לפחות אחר

משוקללים,1994 אומדנים
י"יא  *< ט' רו' V '1 סה"כ כיתה

5.3 (1.0±) 7.3 (+1.1) 10.9 >+1.1) 7.9(0.6±) סה"כ
N  7,637

6.2 (+1.7) 10.0 (+1.7) 14.6 (+1.7) 10.5 (+1.0) בני0
4.5 (+1.3) 4.7 (+1.2) 6.6(1.2±) 5.3(0.7±) "י"

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

P<0.00l (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.01 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95^1 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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או מקל,סכין באמצעות פגעבתלמידים שמישהו הממוצע הפעמים מספר ל1ח9:
בשנת להם קרה זה שאירוע שדיווחו התלמידים ,מתוך נשקאחר כלי

'1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין לפי הלימודים,
י"יא יי טי חי 'r ;י סה"כ כיתה

1.3(0.7±) 2.0(0.6±) 2.2(0.4±) 2.0(0.3±) סה"כ
N643

1.6 ( 0.9±) 2.3 ( +0.9) 2.4 (+0.5) 2.2 ( +0.4) בנים
0.9(1.3±) 1.6(1.0±) 1.5(0.5±) 1.4(0.5±) בנות

P<0.05 המינים: בין הבדל .1

PN.S. (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P = N.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.950/0 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

בתגרה מעורבים היו האחרונים שב12החודשים התלמידים אחוז :10 לוח
רופא,חובש בידי לטיפול ונזקקו נפצעו שבמהלכה ("מכות") פיזית

'1994 משוקללים, אומדנים וכיתה: מין אחות,לפי w
י"יא י' ט' ח' ז' ו' סה"כ כיתה

6.7 ( 1.2±) 8.4 (+1.1) 11.2 (+1.1) 8.8 ( 0.7±) סה"כ
N  7,637

9.3 (2.0±) 13.5 (2.0±) 16.4 (1.7±) 13.3(1.1±) בנים
4.2 ( 1.3±) 3.6 (1.1±) 5.3(1.1±) 4.3 (+0.7) בנית

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.01 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95>*6 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

("מכות") פיזית בתגרה מעורבים היו הממוצעשתלמידים הפעמים מספר :11 לוח
התלמידים אחות,מבין או רופא,חובש בידי לטיפול ונזקקו נפצעו שבמהלכה

וכיתה: מין הלימודים,לפי בשנת להם קרה שאירועזה שדיווחו
1994 משוקללים, אומדנים

>">א י' ט' ח' 'r ו' סה"כ כיתה
2.3 (0.3±) 2.2 (0.3±) 2.2(0.2±) 2.2(0.1±) סה"כ

N712
2.2 (+0.4) 2.2 (+0.3)2.2 (0.2±) 2.2 (+0.2) בנים
2.5 (0.6±) 1.9(0.5±) 1.8(0.4±) 2.1 (+0.3) בנית

PN. S. המינים: בין הבדל .1

PN.S. (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

PN.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.95^1 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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הלימודים, בשנת אחת פעם לפחות פיזית* שהותקפו התלמידים אחוז לוח12:
משוקללים,1994" אומדנים וכיתה: מין לפי

י"יא יי טי ח' ז' ר סה"כ כיתה
12.8 ( 1.6±) 18.4 ( 1.6±) 23.2 (+1.3) 18.9 (+$.9) סה"כ

N  7,637
16.0 (2.5±) 25.0 (+2.5) 33.3 (+2.2) 25.2 (+1.4) בנים
9.9 ( 1.9±) 11.8(1.9±) 16.3(1.8±) 12.6(1.1±) "י"

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.00l וגיל: מין בין אינטראקציה .3
באמצעות פגיעה ו/או בכוח להשתמש איום תוך או בכוח, חפצים או כסף לקיחת כוללת פיזית תקיפה *

רופא, בידי לטיפול ונזקק נפצע שבמהלכם ("מכות") פיזית מעורבות ו/או אחר נשק כלי או סכין מקל,
אחות. או חובש

.95>*6 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים **

נשק איתם נשאו האחרון בחודש אחת פעם שלפחות התלמידים אחוז :13 לוח
וכיתה: מין עצמית,לפי הגנה לשם אקדח או (מקל) סכין,אלה כגון

*1994 משוקללים, אומדנים
י"יא  >י ט' '/7 'r וי סה"כ כיתה

12.3 ( 1.1±) 16.2 (+1.6) 14.4(1.3±) 14.5 (+0.6) סה"כ
N  6,855

19.8 (+2.9) 24.5 (2.6±) 23.1 (+2.1) 22.6 (+1.4) בנים
7.2 ( +1.9) 7.6 ( 1.6±) 4.9 ( 1.1±) 6.6 ( 0.8±) "י"

P<0.00l המינים: בין הבדל .1

PN.S. (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P<0.05 וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.9596 של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *

מבני מישהו ראו האחרון בחודש אחת פעם שלפחות התלמידים אחוז :14 לוח
וכיתה: מין אקדח,לפי או (מקל) סכין,אלה נשקכגון נושאאיתו כיתתם

'1994 משוקללים, אומדנים
י"יא  י' ט' ח' 7  '1 סה"כ כיתה

30.7 (2.3±) 37.4 (2.1±) 27.8(1.6±) 31.9 (+1.1) סה"כ
N  6,934

36.2 (3.5±) 45.9 (3.0±) 35.7(2.4±) 39.3(1.7±) בנים
26.3 (3.1±) 28.7 (2.8±) 19.3(2.0±) 24.8(1.5±) בנית

P<0.001 המינים: בין הבדל .1

P<0.001 (כיתה): הגיל קבוצות בין הבדל .2

P N.S. וגיל: מין בין אינטראקציה .3
.9S<ib של מובהקות ברמת ברסמך רווח מייצגים בסוגריים המספרים *
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רווחה על מקיף ארצי סקר מתוך נתונים מתפרסמים בישראל לראשונה
ממחקר חלק הנו זה סקר נוער. בני של סימן והתנהגויות בריאות חברתית,

שמשתתפות העולמי, הבריאות ארגון של האירופי המשרד בחסות נערך אשר רבלאומי
של מצב תמונת מציג המחקר אמריקה. ובצפון באירופה מדינות מ5ג למעלה כיום בו

אחרות. ממדינות המתקבלים הנתונים עם השוואה תוך הישראלי, הנוער

(Heoith Behavior in SchoolAged Children) HBSCn של הראשון הארצי הסקר
החינוך במערכת וי'יא בכיתות תלמידים בקרב 994ו מאייוני בחודשים נערך

7ג$,7 כלל הישראלי המדגם היהודית. באוכלוסייה והממלכתיתדתית הממלכתית
ניטור מערכת משמש HBSCn היעד. אוכלוסיית של ארצ* מייצג מדגם והיה תלמידים
המתמקדות מניעה ותכניות מדיניות לפיתוח מסייע המתקבל והמידע מרכזית ומחקר

אלו. אסטרטגיות של היעילות ולהערכת לשינוי הניתנים הסיכון בגורמי

בהם והדיון הממצאים על הדיווח זה. בספר מתפרסמים הישראלי הסקר ממצא*
חלקים: לארבעה מתחלקים

המשפחה, את הנוער תפיסות על פרקים כולל  חברתיים במערכים הנוער ■
השווים. קבוצת ואת ביתהספר את

צפייה גופנית, פעילות תזונה, על פרקים כולל  לבריאות סיכון התנהגויות ■
בסמים שימוש אלכוהול, שתיית עישון, מחשב, ומשחק* ובוידאו בטלוויזיה

מין. והתנהגויות
עצמית, ותפיסה כלליות הרגשות על פרקים כולל  וגופנית נפשית בריאות ■

תרופות. וצריכת וגופנ"ם נפשיים סימפטומים
אלימות הפציעות, סוג* כל על פרקים כולל  ואובדנות אלימות פציעות, ■
והתנהגות נטיות ועל לו, ומחוצה בב*תהספר גוער בגי בקרב ביןאישית

אובדניות.

ובחסות והספורט, התרבות החינוך, ומשרד nwnan iiva ענו בש>ת1ף נערך המחקר
העולמי הבריאות ארגו!


