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 שימת לוחותר

 עמוד  

  לוחות מסכמים 

 32 1411מדדים של מעורבות ההורים בחיי בית הספר  1

 32 מדדים של מעורבות ההורים בחיי בית הספר לפי שנים  1

 21 1411מדדים של פעילות משפחתית משותפת  2

 22 1411מדדים של מצב כלכלי  3

 27 1411מדדים של ההרגשה הכללית של התלמידים כלפי בית הספר  2

 25 מדדים של ההרגשה הכללית של התלמידים כלפי בית הספר לפי שנים 2

 54 1411תפיסות ספציפיות של בית הספר  7

 22 1411מדדים של תפקוד לימודי של התלמידים בבית הספר  5

 112 1411חברים מדדים של דפוסי בילוי ואינטראקציה עם  2

 124 1411מדדים של פעילויות פנאי  14

 133 1411מדדים של הרגלי אכילה ודיאטה  11

 121 1411מדדים של פעילות גופנית  11

 124 1411מדדים של התנהגויות מין  12

 151 1411מדדים של צריכת אלכוהול  13

 121 )כיתות י' בלבד( 1411מדדים של צריכת סמים  12

 141 1411ים של אלימות בכלל, ובשטח בית הספר מדד 12

 115 1411מדדים של דפוסי היפגעות  17

 122 1411מדדים של הרגשה כללית, אובדנות, סימפטומים גופניים ונפשיים ודימוי עצמי  15

  

 : שיטת המחקר1פרק 
 

I 17 אוכלוסית התלמידים לפני השקלול ואחריו, לפי מגזר וכתה 

II 17 גם לפי כיתה ומגזרהתפלגות המד 

  

 : בית ומשפחה2פרק 
 

 22 אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם אביהם על עניינים שמאוד מטרידים אותם, לפי מגזר, מגדר וכיתה 1

 27 אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם אמם על עניינים שמאוד מטרידים אותם, לפי מגזר, מגדר וכיתה 1

 34 שהוריהם באמת יודעים על תחומים שונים בחייהם, לפי מגזר, מגדר ופעילותאחוז התלמידים שדיווחו  2

 –אחוז התלמידים שדיווחו שהוריהם באמת יודעים על תחומים שונים בחייהם, לפי כיתה, מגדר ופעילות  2.1

 מגזר יהודי

31 

 –יתה, מגדר ופעילות אחוז התלמידים שדיווחו שהוריהם באמת יודעים על תחומים שונים בחייהם, לפי כ 2.1

 מגזר ערבי

31 

 31 אחוז התלמידים שדיווחו על סגנון ענישה של ההורים, לפי מגזר, מגדר וסגנון ענישה 3

 32 אחוז התלמידים שהוריהם מוכנים לעזור להם כאשר יש בעיות בבית הספר, לפי מגזר, מגדר וכיתה 2

 32 וחח עם המורים, לפי מגזר, מגדר וכיתהאחוז התלמידים שהוריהם מוכנים לבוא לבית הספר ולש 2

 32 אחוז התלמידים שהוריהם מעודדים אותם להצליח בבית הספר, לפי מגזר, מגדר וכיתה 7

 37 אחוז התלמידים שהוריהם מתעניינים במה שקורה להם בבית הספר, לפי מגזר, מגדר וכיתה 5

 32 ת, לפי מגזר, מגדר וכיתהאחוז התלמידים שהוריהם מוכנים לעזור להם בשיעורי הבי 2

 21 אחוז התלמידים שצופים בטלוויזיה או בווידיאו יחד עם המשפחה, על פי מגזר, מגדר וכיתה 14

 21 אחוז התלמידים שמשחקים בתוך הבית יחד עם המשפחה על פי מגזר, מגדר וכיתה 11
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 21 כיתהאחוז התלמידים שאוכלים ארוחות יחד עם המשפחה על פי מגזר, מגדר ו 11

 21 אחוז התלמידים שהולכים לצעידות יחד עם המשפחה. על פי מגזר, מגדר וכיתה 12

 21 אחוז התלמידים שהולכים למקומות יחד עם המשפחה. על פי מגזר, מגדר וכיתה 13

 21 אחוז התלמידים שמבקרים חברים או קרובים יחד עם המשפחה על פי מגזר, מגדר וכיתה 12

 21 ם שעושים ספורט יחד עם המשפחה על פי מגזר, מגדר וכיתהאחוז התלמידי 12

 22 אחוז התלמידים שיושבים ומדברים על כל מיני דברים ביחד עם המשפחה על פי מגזר, מגדר וכיתה 17

אחוז התלמידים שלדעתם המצב הכלכלי של משפחתם טוב )תפיסה סובייקטיבית(, לפי מגזר, מגדר  15

 וכיתה

23 

לפי מגזר, מגדר  FAS  ((Family Affluence Scaleידים שדיווחו על רווחה כלכלית לפי אחוז התלמ 12

 וכיתה

27 

 22 אחוז התלמידים שהולכים לישון רעבים, לפי מגזר, מגדר וכיתה 14

 

 

 : בית הספר3פרק 
 

 25 אחוז התלמידים שחשים תחושה חיובית כלפי בית ספרם, לפי מגזר, מגדר וכיתה 1

 22 מידים שמאוד אוהבים את בית ספרם, לפי מגזר, מגדר וכיתהאחוז התל 1

 71 אחוז התלמידים שכלל לא אוהבים את בית ספרם, לפי מגזר, מגדר וכיתה 2

 72 אחוז התלמידים המסכימים שבית ספרם הוא מקום שנעים להיות בו, לפי מגזר, מגדר וכיתה 3

 77 שים שייכים למקום, לפי מגזר, מגדר וכיתהספרם הם מרגי-אחוז התלמידים המסכימים כי בבית 2

 75 אחוז התלמידים המסכימים כי הם מרגישים בטוחים בבית הספר, לפי מגזר, מגדר וכיתה 2

אחוז התלמידים המסכימים שהתלמידים בבית ספרם משתתפים בקביעת החוקים והכללים, לפי מגזר,  7

 מגדר וכיתה 

72 

ת ספרם מתייחסים לתלמידים בנוקשות וקפדנות רבה מדי, לפי מגזר, אחוז התלמידים המסכימים שבבי 5

 מגדר וכיתה

51 

 53 ספרם הוגנים, לפי מגזר, מגדר וכיתה-אחוז התלמידים המסכימים שהחוקים והכללים בבית 2

 52 אחוז התלמידים המסכימים שמוריהם מעודדים אותם לומר את דעותיהם בכיתה, לפי מגזר, מגדר וכיתה 14

 57 אחוז התלמידים המסכימים שמוריהם מתייחסים אליהם בהגינות, לפי מגזר, מגדר וכיתה 11

אחוז התלמידים המסכימים שהם יכולים לקבל עזרה נוספת ממוריהם כשהם זקוקים לכך, לפי מגזר, מגדר  11

 וכיתה

55 

 52 וכיתה אחוז התלמידים המסכימים שמוריהם מתעניינים בהם כבני אדם, לפי מגזר, מגדר 12

 21 אחוז התלמידים המסכימים שהתלמידים בכיתתם נהנים להיות יחד, לפי מגזר, מגדר וכיתה 13

 21 אחוז התלמידים המסכימים שרוב התלמידים בכיתתם אדיבים ומוכנים לעזור, לפי מגזר, מגדר וכיתה 12

 23 י מגזר, מגדר וכיתהאחוז התלמידים המסכימים שהתלמידים בכיתתם מקבלים אותם כפי שהם, לפ 12

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

אחוז התלמידים שלדעתם המחנך/כת שלהם חושב/ת כי הם תלמידים טובים מאוד, בהשוואה לתלמידים  15

 אחרים, לפי מגזר, מגדר וכיתה

22 

 141 ודה האחרונה, לפי מגזר, מגדר וכיתהאחוז התלמידים שלא נכשלו כלל בתע 12

אחוז התלמידים שהסתלקו )ברחו( משיעורים או מלימודים בשלושה ימים או יותר בשנת הלימודים  14

 הנוכחית, לפי מגזר, מגדר וכיתה

141 

  

 : מעורבות והתנדבות בקהילה4פרק 

 

, שלא במסגרת בית ספרית, מגזר, אחוז התלמידים שמעורבים באופן קבוע בפעילות התנדבותית בקהילה 1

 מגדר וכיתה

142 

 114 סוג הפעילות ההתנדבותית בה התלמידים מעורבים, באחוזים, לפי מגזר ומגדר 1
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 : דפוסי בילוי ואינטראקציה עם חברים5רק פ

 

 112 אחוז התלמידים שאין להם אף חבר או חברה קרובים לפי מגזר, מגדר וכיתה 1

 117 ערבים או יותר בשבוע, לפי מגזר, מגדר וכיתה 2מבלים מחוץ לבית עם חברים/חברות אחוז התלמידים ש 1

אחוז התלמידים שבדרך כלל אינם מבלים ערבים עם חברים/חברות, אף לא ערב אחד בשבוע לפי מגזר,  2

 מגדר וכיתה

114 

רידים אותם, לפי אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם חבר/ה הטוב/ה ביותר על עניינים שמאוד מט 3

 מגזר, מגדר וכיתה

111 

אחוז התלמידים שקרה להם שתלמידים אחרים לא רצו לבלות איתם בבית הספר והם מצאו את עצמם  2

 לבד, לפי מגזר, מגדר וכיתה

112 

אחוז התלמידים שמדברים עם חבריהם בטלפון, שולחים הודעות טקסט או יוצרים איתם קשר באינטרנט  2

 כו'( פעם ביום או יותר, לפי מגזר, מגדר וכיתה)מייל, צ'אט ו

112 

החודשים האחרונים עשו מעשה מסוכן רק כדי להוכיח לחבריהם שהם מסוגלים  11-אחוז התלמידים שב 7

 לעשותו, לפי מגזר, מגדר וכיתה

124 

  

 שימושי מחשב ומדיה -: פעילות פנאי6פרק 

 

בוקס וכו'( ארבע שעות ביום או יותר, -סטיישן, אקס-יאחוז התלמידים שבדרך כלל משחקים במחשב )פלי 1

 בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי מגזר, מגדר וכיתה

122 

אחוז התלמידים שבדרך כלל משתמשים במחשב לצ'טים און ליין, אינטרנט, דואר אלקטרוני, שיעורי בית  1

 גדר וכיתהוכו', ארבע שעות ביום או יותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי מגזר, מ

122 

אחוז התלמידים שבדרך כלל צופים בטלוויזיה )כולל בווידאו או בדי.וי.די(, ארבע שעות ביום או יותר,  2

 וכיתה מגדרבזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי מגזר, 

122 

  

 : הרגלי אכילה ודיאטה7פרק 

 

 132 , מגדר וכיתהאחוז התלמידים שאף פעם לא אוכלים ארוחת בוקר באמצע השבוע, לפי מגזר 1

 132 אחוז התלמידים שאוכלים ארוחת בוקר בכל יום באמצע השבוע, לפי מגזר, מגדר וכיתה 1

 132 אחוז התלמידים שאוכלים פירות או ירקות לפחות פעם אחת ביום לפי מגזר, מגדר וכיתה 2

 135 מגדר וכיתהאחוז התלמידים שעושים דיאטה או פעילות אחרת כדי להוריד במשקל, לפי מגזר,  3

  

 : פעילות גופנית8פרק 

 

הימים האחרונים לא עסקו בפעילות גופנית שנמשכה, בסיכום כולל, לפחות  7אחוז התלמידים שבמהלך  1

 דקות ביום, לפי מגזר, מגדר וכיתה 24

121 

בוע פעמים בש 3אחוז התלמידים שעוסקים בדרך כלל בפעילות גופנית מחוץ לשעות הלימודים, לפחות  1

 ולפחות שעתיים וחצי בשבוע לפי מגזר, מגדר וכיתה

122 

 127 התפלגות דרכי ההגעה לבית הספר, לפי מגדר ומגזר 2

  

 : התנהגויות מין9פרק 

 

 124 חילוני( שקיימו יחסי מין מלאים אי פעם, לפי מגדר-אחוז התלמידים )בכיתות י', במגזר היהודי 1

חילוני, מתוך התלמידים -מין מלאים באחוזים )בכיתות י', במגזר היהודיגיל התנסות ראשונה בקיום יחסי  1

 שדיווחו על קיום יחסי מין(, לפי מגדר ושנת סקר

121 

 ם בפעם האחרונה שקיימו יחסי מין,חילוני( שהשתמשו בקונדו-אחוז התלמידים )בכיתות י', במגזר היהודי 2

 ין()מתוך התלמידים שדיווחו על קיום יחסי מ לפי מגדר

121 
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 : שימוש בחומרים ממכרים11פרק 

 

  : עישון סיגריות ונרגילה11.1 

 125 פעם בעישון סיגריות או מוצרי טבק אחרים לפי מגזר, מגדר וכיתה-אחוז התלמידים שהתנסו אי 1

 122 גיל התנסות ראשונה בסיגריות, באחוזים לפי מגזר ומגדר 1

 174 מוצרי טבק לפחות פעם אחת בשבוע, לפי מגזר, מגדר וכיתה אחוז התלמידים שמעשנים סיגריות או 2

 172 אחוז התלמידים שמעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם אחת ביום, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר   3

 172 פעם בעישון נרגילה, לפי מגזר, מגדר וכיתה-אחוז התלמידים שהתנסו אי 2

 172 לפחות פעם אחת בשבוע, לפי מגזר, מגדר וכיתהאחוז התלמידים שמעשנים נרגילה  2

 177 אחוז התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פעם ביום, לפי מגזר, מגדר וכיתה 7

  

 : צריכת אלכוהול11.2

 

אחוז התלמידים ששותים משקה אלכוהולי כלשהו, שלא למטרות דת, לפחות פעם בחודש, לפי מגזר,  5

 מגדר וכיתה

151 

2 

 

למידים ששתו חמש מנות משקה אלכוהולי או יותר, תוך מספר שעות, לפחות פעם אחת אחוז הת

 בשלושים הימים האחרונים, לפי מגזר, מגדר וכיתה

152 

 157 פעם, לפי מגזר, מגדר וכיתה-אחוז התלמידים שהשתכרו אי 14

  

 : צריכת סמים  11.3

 

החודשים האחרונים  11הלך שהשתמשו לפחות פעם אחת במ בכיתות י' אחוז התלמידים 11

 ומגזר בחשיש/מריחואנה, לפי מגדר

121 

החודשים האחרונים באקסטזי או  11שהשתמשו לפחות פעם אחת במהלך  אחוז התלמידים בכיתות י' 11

LSDומגזר , לפי מגדר 

123 

  

 אישית-: אלימות בין11פרק 

 

שלוש פעמים או יותר שטח בית הספר, או הצקות באחוז התלמידים שהשתתפו במעשי בריונות, הטרדות  1

 בחודשיים האחרונים, לפי מגזר, מגדר וכיתה

141 

שלוש פעמים או או הצקות בשטח בית הספר, אחוז התלמידים שהיו קורבנות למעשי בריונות, הטרדות  1

 יותר בחודשיים האחרונים, לפי מגזר, מגדר וכיתה

142 

 145 החודשים האחרונים, לפי מגדר, מגזר וכיתה 11לך אחוז התלמידים שהשתתפו בקטטה פיזית במה 2

החודשים האחרונים לפחות שלוש פעמים, לפי  11אחוז התלמידים שהשתתפו בקטטה פיזית במהלך  3

 מגזר, מגדר וכיתה

142 

הימים האחרונים נשאו עימם נשק כגון סכין, אולר, מקל )אלה( או אקדח,  24אחוז התלמידים שבמהלך  2

 מגזר וכיתה לפי מגדר,

114 

הימים האחרונים נשאו עימם נשק כגון סכין, אולר, מקל )אלה( או אקדח  24אחוז התלמידים שבמהלך  2

 הספר, לפי מגזר, מגדר וכיתה-בתוך שטח בית

111 

 112 הימים האחרונים, באחוזים לפי מגזר ומגדר 24סוג הנשק אותו נשאו תלמידים במהלך  7

  

 ת: דפוסי היפגעו12פרק 

 

החודשים האחרונים נפצעו לפחות פעם אחת ונזקקו לטיפול רפואי על ידי רופא,  11-אחוז התלמידים שב 1

 חובש או אחות, לפי מגדר, מגזר וכיתה

112 

 111החודשים האחרונים טופלו בגבס, תפרים, נותחו או אושפזו  11-אחוז התלמידים שבמתוך אלו שנפצעו  1
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 החמורה ביותר, לפי מגדר, מגזר וכיתהללילה אחד לפחות בעקבות הפציעה 

חולים לטיפול בפציעה החמורה -החודשים האחרונים ביקרו בחדר מיון של בית 11-אחוז התלמידים שב 2

 ביותר, לפי מגזר, מגדר וכיתה

111 

התפלגות אירועי הפציעה החמורה ביותר של התלמידים, באחוזים, לפי מקום התרחשות והפעילות בזמן  3

 מגזר יהודי –עה הפצי

113 

התפלגות אירועי הפציעה החמורה ביותר של התלמידים, באחוזים, לפי מקום התרחשות והפעילות בזמן  2

 מגזר ערבי –הפציעה 

113 

-מתוך אלו שנפצעו באחוז התלמידים שפציעתם החמורה גרמה להם להפסד יום לימודים אחד או יותר,  2

 גדר וכיתהלפי מגזר, מהחודשים האחרונים,  11

112 

 11-אחוז התלמידים שלעתים רחוקות או אף פעם לא חבשו קסדה, מבין התלמידים שרכבו על אופניים ב 7

 החודשים האחרונים, לפי מגזר, מגדר וכיתה

112 

 115 אחוז התלמידים שאינם יודעים לשחות, לפי מגזר, מגדר וכיתה 5

  

 

 : בריאות נפשית וגופנית13פרק 

 

 127 ידים שמתארים את מצב בריאותם כמצוין, לפי מגזר, מגדר וכיתהאחוז התלמ 1

 122 "תחושת שביעות הרצון מהחיים"  באחוזים מצטברים, לפי מגדר ומגזר  1

 122 "תחושת שביעות הרצון מהחיים"  באחוזים, לפי מגדר ומגזר 1.1

 131 , מגדר וכיתה, לפי מגזרלעתים קרובות אחוז התלמידים שקורה שהם מרגישים בודדים 2

 131 חודשים האחרונים, לפי מגזר ומגדר 11-אחוז תלמידי כיתות י' שחשבו ברצינות להתאבד ב 3

חודשים האחרונים, לפי מגזר  11-אחוז תלמידי כיתות י' שהכינו תכנית על האופן שבו ינסו להתאבד ב 2

 ומגדר

132 

 133 החודשים האחרונים, לפי מגזר ומגדר 11-ב אחוז תלמידי כיתות י' שניסו להתאבד לפחות פעם אחת 2

 133 חודשים האחרונים, לפי מגזר ומגדר 11-אחוז תלמידי כיתות י' שנפצעו במהלך ניסיון התאבדות ב 7

 132 סיכום מדדים בנושא אובדנות, אחוז כלל המדגם בכל מדד ושנת סקר 5

צב רוח רע( כמעט כל יום בששת החודשים אחוז התלמידים שחוו סימפטומים נפשיים )כעס, עצבנות ומ 2

 האחרונים, לפי מגזר, מגדר וכיתה

132 

אחוז התלמידים שחוו סימפטומים גופניים )כאבי ראש, כאבי בטן, כאבי גב וסחרחורות(  לפחות פעם  14

 בשבוע בששת החודשים האחרונים, לפי מגזר, מגדר וכיתה

132 

ותר מפעם בשבוע בששת החודשים האחרונים, לפי מגזר, אחוז התלמידים שסבלו מקשיי הירדמות י 11

 מגדר, וכיתה

121 

 121 אחוז התלמידים שחושבים שגופם יותר מדי רזה, לפי מגזר, מגדר וכיתה 11

 123 אחוז התלמידים שחושבים שגופם יותר מדי שמן, לפי מגזר, מגדר וכיתה 12
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 רשימת תרשימים

 עמוד  

  

 בית ומשפחה :2פרק 

 

 22 אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם אביהם על עניינים שמאוד מטרידים אותם, לפי כיתה ושנת סקר 1.1

אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם אביהם על עניינים שמאוד מטרידים אותם, לפי מגדר ושנת  1.1

 סקר

27 

אוד מטרידים אותם, לפי מגזר, מגדר אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם אביהם על עניינים שמ 1.2

 ושנת סקר

27 

 25 אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם אמם על עניינים שמאוד מטרידים אותם, לפי כיתה ושנת סקר 1.1

 25 אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם אמם על עניינים שמאוד מטרידים אותם, לפי מגדר ושנת סקר 1.1

לשוחח עם אמם על עניינים שמאוד מטרידים אותם, לפי מגזר, מגדר ושנת אחוז התלמידים שקל להם  1.2

 סקר

25 

שקל להם )קל+קל מאוד( לשוחח לפחות עם הורה אחד )אבא  12-ו 12, 11אחוז התלמידים בגילאי  1.3

 או אמא( על עניינים שמאוד מטרידים אותם, לפי מדינה  

22 

 33 כאשר יש בעיות בבית הספר, לפי כיתה ושנת סקר אחוז התלמידים שהוריהם מוכנים לעזור להם 2.1

 33 אחוז התלמידים שהוריהם מוכנים לעזור להם כאשר יש בעיות בבית הספר, לפי מגדר ושנת סקר 2.1

אחוז התלמידים שהוריהם מוכנים לעזור להם כאשר יש בעיות בבית הספר, לפי מגזר, מגדר ושנת  2.2

 סקר

33 

 32 יהם מוכנים לבוא לבית הספר ולשוחח עם המורים, לפי כיתה ושנת סקראחוז התלמידים שהור 2.1

 32 אחוז התלמידים שהוריהם מוכנים לבוא לבית הספר ולשוחח עם המורים, לפי מגדר ושנת סקר 2.1

 32 אחוז התלמידים שהוריהם מוכנים לבוא לבית הספר ולשוחח עם המורים, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 2.2

 32 התלמידים שהוריהם מעודדים אותם להצליח בבית הספר, לפי כיתה ושנת סקר אחוז 7.1

 37 אחוז התלמידים שהוריהם מעודדים אותם להצליח בבית הספר, לפי מגדר ושנת סקר 7.1

 37 אחוז התלמידים שהוריהם מעודדים אותם להצליח בבית הספר, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 7.2

 35 ריהם מתעניינים במה שקורה להם בבית הספר, לפי כיתה ושנת סקראחוז התלמידים שהו 5.1

 35 אחוז התלמידים שהוריהם מתעניינים במה שקורה להם בבית הספר, לפי מגדר ושנת סקר 5.1

 35 אחוז התלמידים שהוריהם מתעניינים במה שקורה להם בבית הספר, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 5.2

 32 יהם מוכנים לעזור להם בשיעורי הבית, לפי כיתה ושנת סקראחוז התלמידים שהור 2.1

 32 אחוז התלמידים שהוריהם מוכנים לעזור להם בשיעורי הבית, לפי מגדר ושנת סקר 2.1

 24 אחוז התלמידים שהוריהם מוכנים לעזור להם בשיעורי הבית, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 2.2

לי של משפחתם טוב )תפיסה סובייקטיבית(, לפי כיתה ושנת אחוז התלמידים שלדעתם המצב הכלכ 15.1

 סקר

23 

אחוז התלמידים שלדעתם המצב הכלכלי של משפחתם טוב )תפיסה סובייקטיבית(, לפי מגדר ושנת  15.1

 סקר

23 

אחוז התלמידים שלדעתם המצב הכלכלי של משפחתם טוב )תפיסה סובייקטיבית(, לפי מגזר, מגדר  15.2

 ושנת סקר

22 

שלדעתם מצבה הכלכלי של משפחתם הינו לכל הפחות טוב  12-ו 12, 11אחוז התלמידים בגילאי  15.3

 )טוב+טוב מאוד(, לפי מדינה

22 

 27 כל המדגם – FAS  ((Family Affluence Scaleאחוז התלמידים שדיווחו על רווחה כלכלית לפי  12.1

 25 מגזר יהודי – FAS  ((Family Affluence Scaleאחוז התלמידים שדיווחו על מצב כלכלי לפי  12.1

 25 מגזר ערבי – FAS  ((Family Affluence Scaleאחוז התלמידים שדיווחו על מצב כלכלי לפי  12.2

 22 אחוז התלמידים שהולכים לישון רעבים, לפי כיתה ושנת סקר 14.1
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 22 אחוז התלמידים שהולכים לישון רעבים, לפי מגדר ושנת סקר 14.1

 24 אחוז התלמידים שהולכים לישון רעבים, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 14.2

  

 : בית הספר3פרק 

 

 22 אחוז התלמידים שמאוד אוהבים את בית ספרם, לפי כיתה ושנת סקר 1.1

 22 אחוז התלמידים שמאוד אוהבים את בית ספרם, לפי מגדר ושנת סקר 1.1

 74 ית ספרם, לפי מגזר, מגדר ושנת סקראחוז התלמידים שמאוד אוהבים את ב 1.2

 71 שמאוד אוהבים את בית ספרם, לפי מדינה 12-ו 12, 11אחוז התלמידים בגילאי  1.3

 71 אחוז התלמידים שכלל לא אוהבים את בית ספרם, לפי כיתה ושנת סקר 2.1

 71 אחוז התלמידים שכלל לא אוהבים את בית ספרם, לפי מגדר ושנת סקר 2.1

 72 וז התלמידים שכלל לא אוהבים את בית ספרם, לפי מגזר, מגדר ושנת סקראח 2.2

 73 שכלל לא אוהבים את בית ספרם, לפי מדינה 12-ו 12, 11אחוז התלמידים בגילאי  2.3

 72 אחוז התלמידים המסכימים שבית ספרם הוא מקום שנעים להיות בו, לפי כיתה ושנת סקר 3.1

 72 ם שבית ספרם הוא מקום שנעים להיות בו, לפי מגדר ושנת סקראחוז התלמידים המסכימי 3.1

 72 אחוז התלמידים המסכימים שבית ספרם הוא מקום שנעים להיות בו, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 3.2

 77 ספרם הם מרגישים שייכים למקום, לפי כיתה ושנת סקר-אחוז התלמידים המסכימים כי בבית 2.1

 77 ספרם הם מרגישים שייכים למקום, לפי מגדר ושנת סקר-סכימים כי בביתאחוז התלמידים המ 2.1

 75 ספרם הם מרגישים שייכים למקום, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר -אחוז התלמידים המסכימים כי בבית 2.2

 75 אחוז התלמידים המסכימים כי הם מרגישים בטוחים בבית ספרם, לפי כיתה ושנת סקר 2.1

 72 דים המסכימים כי הם מרגישים בטוחים בבית ספרם, לפי מגדר ושנת סקר אחוז התלמי 2.1

 72 אחוז התלמידים המסכימים כי הם מרגישים בטוחים בבית ספרם, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר  2.2

אחוז התלמידים המסכימים שהתלמידים בבית ספרם משתתפים בקביעת החוקים והכללים, לפי כיתה  7.1

 ושנת סקר

51 

אחוז התלמידים המסכימים שהתלמידים בבית ספרם משתתפים בקביעת החוקים והכללים, לפי מגדר  7.1

 ושנת סקר

51 

אחוז התלמידים המסכימים שהתלמידים בבית ספרם משתתפים בקביעת החוקים והכללים, לפי מגזר,  7.2

 מגדר ושנת סקר

51 

מידים בנוקשות וקפדנות רבה מדי, לפי כיתה אחוז התלמידים המסכימים שבבית ספרם מתייחסים לתל 5.1

 ושנת סקר

52 

אחוז התלמידים המסכימים שבבית ספרם מתייחסים לתלמידים בנוקשות וקפדנות רבה מדי, לפי מגדר  5.1

 ושנת סקר

52 

אחוז התלמידים המסכימים שבבית ספרם מתייחסים לתלמידים בנוקשות וקפדנות רבה מדי, לפי  5.2

 סקר מגזר, מגדר ושנת

52 

 53 ספרם הוגנים, לפי כיתה ושנת סקר -אחוז התלמידים המסכימים שהחוקים והכללים בבית 2.1

 53 ספרם הוגנים, לפי מגדר ושנת סקר-אחוז התלמידים המסכימים שהחוקים והכללים בבית 2.1

 52 סקר ספרם הוגנים, לפי מגזר, מגדר ושנת-אחוז התלמידים המסכימים שהחוקים והכללים בבית 2.2

 52 אחוז התלמידים המסכימים שמוריהם מעודדים אותם לומר את דעותיהם בכיתה, לפי כיתה ושנת סקר 14.1

 52 אחוז התלמידים המסכימים שמוריהם מעודדים אותם לומר את דעותיהם בכיתה, לפי מגדר ושנת סקר 14.1

ותיהם בכיתה, לפי מגזר, מגדר אחוז התלמידים המסכימים שמוריהם מעודדים אותם לומר את דע 14.2

 ושנת סקר

52 

 57 אחוז התלמידים המסכימים שמוריהם מתייחסים אליהם בהגינות, לפי כיתה ושנת סקר 11.1

 57 אחוז התלמידים המסכימים שמוריהם מתייחסים אליהם בהגינות, לפי מגדר ושנת סקר 11.1

 55 בהגינות, לפי מגזר, מגדר ושנת סקראחוז התלמידים המסכימים שמוריהם מתייחסים אליהם  11.2
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אחוז התלמידים המסכימים שהם יכולים לקבל עזרה נוספת ממוריהם כשהם זקוקים לכך, לפי כיתה  11.1

 ושנת סקר

55 

אחוז התלמידים המסכימים שהם יכולים לקבל עזרה נוספת ממוריהם כשהם זקוקים לכך, לפי מגדר  11.1

 ושנת סקר

52 

דים המסכימים שהם יכולים לקבל עזרה נוספת ממוריהם כשהם זקוקים לכך, לפי מגזר, אחוז התלמי 11.2

 מגדר ושנת סקר

52 

 24 אחוז התלמידים המסכימים שמוריהם מתעניינים בהם כבני אדם, לפי כיתה ושנת סקר 12.1

 24 אחוז התלמידים המסכימים שמוריהם מתעניינים בהם כבני אדם, לפי מגזר ושנת סקר 12.1

 24 אחוז התלמידים המסכימים שמוריהם מתעניינים בהם כבני אדם, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 12.2

 21 אחוז התלמידים המסכימים שהתלמידים בכיתתם נהנים להיות יחד, לפי כיתה ושנת סקר 13.1

 21 אחוז התלמידים המסכימים שהתלמידים בכיתתם נהנים להיות יחד, לפי מגדר ושנת סקר 13.1

 21 אחוז התלמידים המסכימים שהתלמידים בכיתתם נהנים להיות יחד, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 13.2

 22 אחוז התלמידים המסכימים שרוב התלמידים בכיתתם אדיבים ומוכנים לעזור, לפי כיתה ושנת סקר  12.1

 22 לפי מגדר ושנת סקראחוז התלמידים המסכימים שרוב התלמידים בכיתתם אדיבים ומוכנים לעזור,  12.1

אחוז התלמידים המסכימים שרוב התלמידים בכיתתם אדיבים ומוכנים לעזור, לפי מגזר, מגדר ושנת  12.2

 סקר

22 

 23 אחוז התלמידים המסכימים שהתלמידים בכיתתם מקבלים אותם כפי שהם, לפי מגדר ושנת סקר 12.1

 23 בלים אותם כפי שהם, לפי מגדר ושנת סקראחוז התלמידים המסכימים שהתלמידים בכיתתם מק 12.1

 22 אחוז התלמידים המסכימים שהתלמידים בכיתתם מקבלים אותם כפי שהם, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 12.2

 22 אחוז התלמידים המרגישים לחוצים מהלימודים בבית הספר, לפי כיתה ושנת סקר  17.1

 27 ים בבית הספר, לפי מגדר ושנת סקראחוז התלמידים המרגישים לחוצים מהלימוד 17.1

 27 אחוז התלמידים המרגישים לחוצים מהלימודים בבית הספר, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר  17.2

 25 שמרגישים לחוצים מהלימודים בבית הספר,  לפי מדינה 12-ו 12, 11אחוז התלמידים בגילאי  17.3

ת כי הם תלמידים טובים מאוד, בהשוואה אחוז התלמידים שלדעתם המחנך/כת שלהם חושב/ 15.1

 לתלמידים אחרים, לפי כיתה ושנת סקר

22 

אחוז התלמידים שלדעתם המחנך/כת שלהם חושב/ת כי הם תלמידים טובים מאוד, בהשוואה  15.1

 לתלמידים אחרים, לפי מגדר ושנת סקר

144 

ובים מאוד, בהשוואה אחוז התלמידים שלדעתם המחנך/כת שלהם חושב/ת כי הם תלמידים ט 15.2

 לתלמידים אחרים, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר

144 

 141 אחוז התלמידים שלא נכשלו כלל בתעודה האחרונה, לפי כיתה ושנת סקר 12.1

 141 אחוז התלמידים שלא נכשלו כלל בתעודה האחרונה, לפי מגדר ושנת סקר 12.1

 141 לפי מגזר, מגדר ושנת סקר אחוז התלמידים שלא נכשלו כלל בתעודה האחרונה, 12.2

אחוז התלמידים שהסתלקו )ברחו( משיעורים או מלימודים בשלושה ימים או יותר בשנת הלימודים  14.1

 הנוכחית, לפי כיתה ושנת סקר

142 

אחוז התלמידים שהסתלקו )ברחו( משיעורים או מלימודים בשלושה ימים או יותר בשנת הלימודים  14.1

 ר ושנת סקרהנוכחית, לפי מגד

142 

אחוז התלמידים שהסתלקו )ברחו( משיעורים או מלימודים בשלושה ימים או יותר בשנת הלימודים  14.2

 הנוכחית, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר

142 

  

 : מעורבות והתנדבות בקהילה4פרק 

 

 142 סקראחוז התלמידים שמעורבים באופן קבוע בפעילות התנדבותית בקהילה, לפי כיתה ושנת  1.1

 142 אחוז התלמידים שמעורבים באופן קבוע בפעילות התנדבותית בקהילה, לפי מגדר ושנת סקר 1.1

 114 אחוז התלמידים שמעורבים באופן קבוע בפעילות התנדבותית בקהילה, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 1.2
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  : דפוסי בילוי ואינטראקציה עם חברים5פרק  

הם אף חבר או חברה קרובים לפי כיתהאחוז התלמידים שאין ל 1.1
 

 112 ושנת סקר

 112 אחוז התלמידים שאין להם אף חבר או חברה קרובים לפי מגדר ושנת סקר 1.1

 112 אחוז התלמידים שאין להם אף חבר או חברה קרובים לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 1.2

או יותר בשבוע, לפי כיתה ושנת ערבים  2אחוז התלמידים שמבלים מחוץ לבית עם חברים/חברות  1.1

 סקר

115 

ערבים או יותר בשבוע, לפי מגדר ושנת  2אחוז התלמידים שמבלים מחוץ לבית עם חברים/חברות  1.1

 סקר

115 

ערבים או יותר בשבוע, לפי מגזר, מגדר  2אחוז התלמידים שמבלים מחוץ לבית עם חברים/חברות  1.2

 ושנת סקר

115 

 112 ערבים בשבוע או יותר עם חברים, לפי מדינה 2שמבלים  12-ו 12, 11ילאי אחוז התלמידים בג 1.3

אחוז התלמידים שבדרך כלל אינם מבלים ערבים עם חברים/חברות, אף לא ערב אחד בשבוע לפי  2.1

 כיתה ושנת סקר

114 

לפי אחוז התלמידים שבדרך כלל אינם מבלים ערבים עם חברים/חברות, אף לא ערב אחד בשבוע  2.1

 מגדר ושנת סקר

111 

אחוז התלמידים שבדרך כלל אינם מבלים ערבים עם חברים/חברות, אף לא ערב אחד בשבוע לפי  2.2

 מגזר, מגדר ושנת סקר

111 

אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם חבר/ה הטוב/ה ביותר על עניינים שמאוד מטרידים אותם, לפי  3.1

 כיתה ושנת סקר

111 

ים שקל להם לשוחח עם חבר/ה הטוב/ה ביותר על עניינים שמאוד מטרידים אותם, לפי אחוז התלמיד 3.1

 מגדר ושנת סקר

111 

אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם חבר/ה הטוב/ה ביותר על עניינים שמאוד מטרידים אותם, לפי  3.2

 מגזר, מגדר ושנת סקר

111 

לבלות איתם בבית הספר והם מצאו את עצמם אחוז התלמידים שקרה להם שתלמידים אחרים לא רצו  2.1

 לבד, לפי כיתה ושנת סקר

112 

אחוז התלמידים שקרה להם שתלמידים אחרים לא רצו לבלות איתם בבית הספר והם מצאו את עצמם  2.1

 לבד, לפי מגדר ושנת סקר

113 

צאו את עצמם אחוז התלמידים שקרה להם שתלמידים אחרים לא רצו לבלות איתם בבית הספר והם מ 2.2

 לבד, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר

113 

 

 

 

 שימושי מחשב ומדיה -: פעילות פנאי6פרק 

 

בוקס וכו'( ארבע שעות ביום או -סטיישן, אקס-אחוז התלמידים שבדרך כלל משחקים במחשב )פליי 1.1

 יותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי כיתה ושנת סקר

121 

בוקס וכו'( ארבע שעות ביום או -סטיישן, אקס-ל משחקים במחשב )פלייאחוז התלמידים שבדרך כל 1.1

 ושנת סקר מגדריותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי 

121 

בוקס וכו'( ארבע שעות ביום או -סטיישן, אקס-אחוז התלמידים שבדרך כלל משחקים במחשב )פליי 1.2

 ושנת סקר מגדריותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי מגזר, 

121 

סטיישן, -שבדרך כלל משתמשים במחשב לצורך משחקים )פליי 12-ו 12, 11אחוז התלמידים בגילאי  1.3

 בוקס וכו'( ארבע שעות ביום או יותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי מדינה-אקס

121 

יעורי אחוז התלמידים שבדרך כלל משתמשים במחשב לצ'טים און ליין, אינטרנט, דואר אלקטרוני, ש 1.1

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

122 

אחוז התלמידים שבדרך כלל משתמשים במחשב לצ'טים און ליין, אינטרנט, דואר אלקטרוני, שיעורי  1.1

 ושנת סקר מגדרבית וכו', ארבע שעות ביום או יותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי 

122 
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אחוז התלמידים שבדרך כלל משתמשים במחשב לצ'טים און ליין, אינטרנט, דואר אלקטרוני, שיעורי  1.2

 ושנת סקר מגדרבית וכו', ארבע שעות ביום או יותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי מגזר, 

123 

אינטרנט,  שבדרך כלל משתמשים במחשב לצ'טים און ליין, 12-ו 12, 11אחוז התלמידים בגילאי  1.3

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

122 

אחוז התלמידים שבדרך כלל צופים בטלוויזיה )כולל בווידאו או בדי.וי.די(, ארבע שעות ביום או  2.1

 יותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי כיתה ושנת סקר

122 

ז התלמידים שבדרך כלל צופים בטלוויזיה )כולל בווידאו או בדי.וי.די(, ארבע שעות ביום או אחו 2.1

 יותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי מגדר ושנת סקר

127 

אחוז התלמידים שבדרך כלל צופים בטלוויזיה )כולל בווידאו או בדי.וי.די(, ארבע שעות ביום או  2.2

 , לפי מגזר, מגדר ושנת סקריותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע

127 

שבדרך כלל צופים בטלוויזיה )כולל בווידאו או בדי.וי.די(,  12-ו 12, 11אחוז התלמידים בגילאי  2.3

 ארבע שעות או יותר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, לפי מדינה

125 

  

 : הרגלי אכילה ודיאטה7פרק 

 

 132 ר באמצע השבוע, לפי כיתה ושנת סקראחוז התלמידים שאף פעם לא אוכלים ארוחת בוק 1.1

 132 אחוז התלמידים שאף פעם לא אוכלים ארוחת בוקר באמצע השבוע, לפי מגדר ושנת סקר 1.1

 132 אחוז התלמידים שאף פעם לא אוכלים ארוחת בוקר באמצע השבוע, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 1.2

 137 פעם אחת ביום לפי כיתה ושנת סקר אחוז התלמידים שאוכלים פירות או ירקות לפחות 2.1

 137 אחוז התלמידים שאוכלים פירות או ירקות לפחות פעם אחת ביום לפי מגדר ושנת סקר 2.1

 137 אחוז התלמידים שאוכלים פירות או ירקות לפחות פעם אחת ביום לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 2.2

  

 : פעילות גופנית8פרק 

 

הימים האחרונים לא עסקו בפעילות גופנית שנמשכה,  בסיכום כולל,  7לך אחוז התלמידים שבמה 1.1

 דקות ביום, לפי כיתה ושנת סקר 24לפחות 

122 

הימים האחרונים לא עסקו בפעילות גופנית שנמשכה,  בסיכום כולל,  7אחוז התלמידים שבמהלך  1.1

 דקות ביום, לפי מגדר ושנת סקר 24לפחות 

122 

הימים האחרונים לא עסקו בפעילות גופנית שנמשכה,  בסיכום כולל,  7שבמהלך אחוז התלמידים  1.2

 דקות ביום, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 24לפחות 

122 

הימים האחרונים לא עסקו בפעילות גופנית  7שבמהלך  12-ו 12, 11אחוז התלמידים בגילאי  1.3

 דקות ביום, לפי מדינה 24שנמשכה, בסיכום כולל, לפחות 

123 

פעמים  3אחוז התלמידים שעוסקים בדרך כלל בפעילות גופנית מחוץ לשעות הלימודים, לפחות  1.1

 בשבוע ולפחות שעתיים וחצי בשבוע לפי כיתה ושנת סקר

122 

פעמים  3אחוז התלמידים שעוסקים בדרך כלל בפעילות גופנית מחוץ לשעות הלימודים, לפחות  1.1

 לפי מגדר ושנת סקר בשבוע ולפחות שעתיים וחצי בשבוע

122 

פעמים  3אחוז התלמידים שעוסקים בדרך כלל בפעילות גופנית מחוץ לשעות הלימודים, לפחות  1.2

 בשבוע ולפחות שעתיים וחצי בשבוע לפי מגזר, מגדר ושנת סקר

122 
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  : התנהגויות מין9פרק  

ושנת  י מין מלאים אי פעם, לפי מגדרמו יחסיחילוני( שקי-ות י', במגזר היהודיאחוז התלמידים )בכית 1.1

 סקר

124 

 121 שקיימו יחסי מין אי פעם, לפי מדינה 12אחוז התלמידים בגילאי  1.1

חילוני( שהשתמשו בקונדום בפעם האחרונה שקיימו יחסי -אחוז התלמידים )בכיתות י', במגזר היהודי 2.1

 יחסי מין()מתוך התלמידים שדיווחו על קיום  מין, לפי מגדר ושנת סקר

121 

2.1 

 

, הפעילים מינית, שהשתמשו בקונדום בפעם האחרונה שקיימו יחסי מין, 12אחוז התלמידים בגילאי 

 לפי מדינה

122 

  

 : שימוש בחומרים ממכרים11פרק 

 

  : עישון סיגריות ונרגילה11.1 

 125 כיתה ושנת סקרפעם בעישון סיגריות או מוצרי טבק אחרים, לפי -אחוז התלמידים שהתנסו אי 1.1

 125 פעם בעישון סיגריות או מוצרי טבק אחרים, לפי מגדר ושנת סקר-אחוז התלמידים שהתנסו אי 1.1

 125 פעם בעישון סיגריות או מוצרי טבק אחרים, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר-אחוז התלמידים שהתנסו אי 1.2

 174 ת פעם אחת בשבוע, לפי כיתה ושנת סקראחוז התלמידים שמעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחו 2.1

 174 אחוז התלמידים שמעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם אחת בשבוע, לפי מגדר ושנת סקר 2.1

אחוז התלמידים שמעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם אחת בשבוע, לפי מגזר, מגדר ושנת  2.2

 סקר

174 

 171 עשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם בשבוע, לפי מדינהשמ 12אחוז התלמידים בגיל  2.3

 171 אחוז התלמידים שמעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם אחת ביום, לפי כיתה ושנת סקר 3.1

 172 אחוז התלמידים שמעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם אחת ביום, לפי מגדר ושנת סקר 3.1

 172 שמעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם אחת ביום, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר אחוז התלמידים 3.2

 173 פעם בעישון נרגילה, לפי כיתה ושנת סקר-אחוז התלמידים שהתנסו אי 2.1

 172 פעם בעישון נרגילה, לפי מגדר ושנת סקר-אחוז התלמידים שהתנסו אי 2.1

 172 ן נרגילה, לפי מגזר, מגדר ושנת סקרפעם בעישו-אחוז התלמידים שהתנסו אי 2.2

 172 אחוז התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פעם אחת בשבוע, לפי כיתה ושנת סקר 2.1

 172 אחוז התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פעם אחת בשבוע, לפי מגדר ושנת סקר 2.1

 172 מגדר ושנת סקר אחוז התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פעם אחת בשבוע, לפי מגזר, 2.2

 177 אחוז התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פעם אחת ביום, לפי כיתה ושנת סקר 7.1

 177 אחוז התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פעם אחת ביום, לפי מגדר ושנת סקר 7.1

7.2 

 

 175 אחוז התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פעם אחת ביום, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר

  : צריכת אלכוהול11.2 

אחוז התלמידים ששותים משקה אלכוהולי כלשהו, שלא למטרות דת, לפחות פעם בחודש, לפי כיתה  5.1

 ושנת סקר

151 

אחוז התלמידים ששותים משקה אלכוהולי כלשהו, שלא למטרות דת, לפחות פעם בחודש, לפי מגדר  5.1

 ושנת סקר

151 

כוהולי כלשהו, שלא למטרות דת, לפחות פעם בחודש, לפי מגזר, אחוז התלמידים ששותים משקה אל 5.2

 מגדר ושנת סקר

152 

 153 ששותים משקה אלכוהולי, שלא למטרות דת, לפחות פעם בשבוע, לפי מדינה 11אחוז הילדים בגיל  5.3

אחוז התלמידים ששתו חמש מנות משקה אלכוהולי או יותר, תוך מספר שעות, לפחות פעם אחת  2.1

 שים הימים האחרונים, לפי כיתה ושנת סקרבשלו

152 
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אחוז התלמידים ששתו חמש מנות משקה אלכוהולי או יותר, תוך מספר שעות, לפחות פעם אחת  2.1

 בשלושים הימים האחרונים, לפי מגדר ושנת סקר

152 

ת אחוז התלמידים ששתו חמש מנות משקה אלכוהולי או יותר, תוך מספר שעות, לפחות פעם אח 2.2

 בשלושים הימים האחרונים, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר

152 

 157 פעם, לפי כיתה ושנת סקר-אחוז התלמידים שהשתכרו אי 14.1

 157 פעם, לפי מגדר ושנת סקר -אחוז התלמידים שהשתכרו אי 14.1

 155 פעם, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר-אחוז התלמידים שהשתכרו אי 14.2

 , שהשתכרו לפחות פעם אחת, לפי מדינה12 -, ו12, 11גילאי אחוז התלמידים ב 14.3

 

152 

  : צריכת סמים  11.3 

החודשים  11שהשתמשו לפחות פעם אחת במהלך בכיתות י' במגזר הממלכתי אחוז התלמידים  11.1

 האחרונים בחשיש/מריחואנה, לפי מגדר ושנת סקר

121 

ימים האחרונים חשיש/ מריחואנה/ קנביס,  24-אחת ב , שעישנו לפחות פעם12אחוז התלמידים בגיל  11.1

 לפי מדינה

122 

החודשים  11שהשתמשו לפחות פעם אחת במהלך במגזר הממלכתי  בכיתות י'אחוז התלמידים  11.1

 , לפי מגדר ושנת סקרLSDהאחרונים באקסטזי או 

123 

  

 אישית-: אלימות בין11פרק 

 

שלוש פעמים או או הצקות בשטח בית הספר, ונות, הטרדות אחוז התלמידים שהשתתפו במעשי ברי 1.1

 יותר בחודשיים האחרונים, לפי כיתה ושנת סקר

142 

שלוש פעמים או  בית הספר,אחוז התלמידים שהשתתפו במעשי בריונות, הטרדות או הצקות בשטח  1.1

 יותר בחודשיים האחרונים, לפי מגדר ושנת סקר

142 

שלוש פעמים או או הצקות בשטח בית הספר, במעשי בריונות, הטרדות  אחוז התלמידים שהשתתפו 1.2

 יותר בחודשיים האחרונים, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר

142 

שהשתתפו במעשה בריונות, הטרדות או הצקות לתלמידים  12-ו 12, 11אחוז התלמידים בגילאי  1.3

 אחרים בשטח בית הספר לפחות שלוש פעמים בחודשיים האחרונים

143 

שלוש פעמים או הצקות בשטח בית הספר, אחוז התלמידים שהיו קורבנות למעשי בריונות, הטרדות  1.1

 או יותר בחודשיים האחרונים, לפי כיתה ושנת סקר

142 

שלוש פעמים או הצקות בשטח בית הספר, אחוז התלמידים שהיו קורבנות למעשי בריונות, הטרדות  1.1

 לפי מגדר ושנת סקראו יותר בחודשיים האחרונים, 

142 

שלוש פעמים או הצקות בשטח בית הספר, אחוז התלמידים שהיו קורבנות למעשי בריונות, הטרדות  1.2

 או יותר בחודשיים האחרונים, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר

142 

 שהיו קורבנות למעשי בריונות, הטרדות או הצקות בשטח בית 12-ו 12, 11אחוז התלמידים בגילאי  1.3

 הספר לפחות שלוש פעמים בחודשיים האחרונים

147 

 145 החודשים האחרונים, לפי כיתה ושנת סקר 11אחוז התלמידים שהשתתפו בקטטה פיזית במהלך  2.1

 142 החודשים האחרונים, לפי מגדר ושנת סקר 11אחוז התלמידים שהשתתפו בקטטה פיזית במהלך  2.1

 142 החודשים האחרונים, לפי מגדר, מגזר ושנת סקר 11זית במהלך אחוז התלמידים שהשתתפו בקטטה פי 2.2

הימים האחרונים נשאו עימם נשק כגון סכין, אולר, מקל )אלה( או  24אחוז התלמידים שבמהלך  2.1

 אקדח, לפי כיתה ושנת סקר

114 

לה( או הימים האחרונים נשאו עימם נשק כגון סכין, אולר, מקל )א 24אחוז התלמידים שבמהלך  2.1

 אקדח, לפי מגדר ושנת סקר

111 

הימים האחרונים נשאו עימם נשק כגון סכין, אולר, מקל )אלה( או  24אחוז התלמידים שבמהלך  2.2

 אקדח, לפי מגדר, מגזר ושנת סקר

111 
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הימים האחרונים נשאו עימם נשק כגון סכין, אולר, מקל )אלה( או  24אחוז התלמידים שבמהלך  2.1

 הספר, לפי כיתה ושנת סקר-טח ביתאקדח בתוך ש

111 

הימים האחרונים נשאו עימם נשק כגון סכין, אולר, מקל )אלה( או  24אחוז התלמידים שבמהלך  2.1

 הספר, לפי מגדר ושנת סקר-אקדח בתוך שטח בית

111 

 הימים האחרונים נשאו עימם נשק כגון סכין, אולר, מקל )אלה( או 24אחוז התלמידים שבמהלך  2.2

 הספר, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר-אקדח בתוך שטח בית

 

111 

  : דפוסי היפגעות12פרק  

החודשים האחרונים נפצעו לפחות פעם אחת ונזקקו לטיפול רפואי על ידי  11-אחוז התלמידים שב 1.1

 רופא, חובש או אחות, לפי כיתה ושנת סקר

112 

ו לפחות פעם אחת ונזקקו לטיפול רפואי על ידי החודשים האחרונים נפצע 11-אחוז התלמידים שב 1.1

 רופא, חובש או אחות, לפי מגדר ושנת סקר

114 

החודשים האחרונים נפצעו לפחות פעם אחת ונזקקו לטיפול רפואי על ידי  11-אחוז התלמידים שב 1.2

 רופא, חובש או אחות, לפי מגדר, מגזר ושנת סקר

114 

אחרונים טופלו בגבס, תפרים, נותחו או אושפזו ללילה אחד החודשים ה 11-אחוז התלמידים שב 1.1

 לפחות בעקבות הפציעה החמורה ביותר, לפי כיתה ושנת סקר

111 

החודשים האחרונים טופלו בגבס, תפרים, נותחו או אושפזו ללילה אחד  11-אחוז התלמידים שב 1.1

 לפחות בעקבות הפציעה החמורה ביותר, לפי מגדר ושנת סקר

111 

החודשים האחרונים טופלו בגבס, תפרים, נותחו או אושפזו ללילה אחד  11-אחוז התלמידים שב 1.2

 לפחות בעקבות הפציעה החמורה ביותר, לפי מגדר, מגזר ושנת סקר

111 

חולים לטיפול בפציעה -החודשים האחרונים ביקרו בחדר מיון של בית 11-אחוז התלמידים שב 2.1

 ת סקרהחמורה ביותר, לפי כיתה ושנ

111 

חולים לטיפול בפציעה -החודשים האחרונים ביקרו בחדר מיון של בית 11-אחוז התלמידים שב 2.1

 החמורה ביותר, לפי מגדר ושנת סקר

112 

חולים לטיפול בפציעה -החודשים האחרונים ביקרו בחדר מיון של בית 11-אחוז התלמידים שב 2.2

 החמורה ביותר, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר

112 

מתוך אלו שנפצעו אחוז התלמידים שפציעתם החמורה גרמה להם להפסד יום לימודים אחד או יותר,  2.1

 לפי כיתה ושנת סקר ,החודשים האחרונים 11-ב

112 

מתוך אלו שנפצעו אחוז התלמידים שפציעתם החמורה גרמה להם להפסד יום לימודים אחד או יותר,  2.1

 דר ושנת סקרלפי מג ,החודשים האחרונים 11-ב

112 

מתוך אלו שנפצעו אחוז התלמידים שפציעתם החמורה גרמה להם להפסד יום לימודים אחד או יותר,  2.2

 לפי מגזר, מגדר ושנת סקר ,החודשים האחרונים 11-ב

112 

-אחוז התלמידים שלעתים רחוקות או אף פעם לא חבשו קסדה, מבין התלמידים שרכבו על אופניים ב 7.1

 ם האחרונים, לפי כיתה ושנת סקרהחודשי 11

117 

-אחוז התלמידים שלעתים רחוקות או אף פעם לא חבשו קסדה, מבין התלמידים שרכבו על אופניים ב 7.1

 החודשים האחרונים, לפי מגדר ושנת סקר 11

117 

-אחוז התלמידים שלעתים רחוקות או אף פעם לא חבשו קסדה, מבין התלמידים שרכבו על אופניים ב 7.2

 החודשים האחרונים, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 11

117 

 115 אחוז התלמידים שאינם יודעים לשחות, לפי כיתה ושנת סקר 5.1

 112 אחוז התלמידים שאינם יודעים לשחות, לפי מגדר ושנת סקר 5.1

 112 אחוז התלמידים שאינם יודעים לשחות, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 5.2
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 ת נפשית וגופנית: בריאו13פרק 

 127 אחוז התלמידים שמתארים את מצב בריאותם כמצוין, לפי כיתה ושנת סקר 1.1

 125 אחוז התלמידים שמתארים את מצב בריאותם כמצוין, לפי מגדר ושנת סקר 1.1

 125 אחוז התלמידים שמתארים את מצב בריאותם כמצוין, לפי מגזר, מגדר ושנת 1.2

 134 , לפי מדינה12-ו 12, 11ון מהחיים עבור תלמידים בגילאי ממוצע שביעות הרצ 1.1

 131 , לפי כיתה ושנת סקרלעתים קרובות אחוז התלמידים שקורה שהם מרגישים בודדים 2.1

 131 , לפי מגדר ושנת סקרלעתים קרובות אחוז התלמידים שקורה שהם מרגישים בודדים 2.1

 131 , לפי מגזר, מגדר ושנת סקרלעתים קרובות דדיםאחוז התלמידים שקורה שהם מרגישים בו 2.2

 131 חודשים האחרונים, לפי מגדר ושנת סקר 11-אחוז תלמידי כיתות י' שחשבו ברצינות להתאבד ב 3.1

חודשים האחרונים, לפי  11-אחוז תלמידי כיתות י' שהכינו תכנית על האופן שבו ינסו להתאבד ב 2.1

 מגדר ושנת סקר

132 

החודשים האחרונים, לפי מגדר ושנת  11-תלמידי כיתות י' שניסו להתאבד לפחות פעם אחת באחוז  2.1

 סקר

133 

חודשים האחרונים, לפי מגדר ושנת  11-אחוז תלמידי כיתות י' שנפצעו במהלך ניסיון התאבדות ב 7.1

 סקר

132 

     132  סיכום מדדים בנושא אובדנות, אחוז כלל המדגם בכל מדד ושנת סקר 5

אחוז התלמידים שחוו סימפטומים נפשיים )כעס, עצבנות ומצב רוח רע( כמעט כל יום בששת  2.1

 החודשים האחרונים, לפי כיתה ושנת סקר

132 

אחוז התלמידים שחוו סימפטומים נפשיים )כעס, עצבנות ומצב רוח רע( כמעט כל יום בששת  2.1

 החודשים האחרונים, לפי מגדר ושנת סקר

137 

וז התלמידים שחוו סימפטומים נפשיים )כעס, עצבנות ומצב רוח רע( כמעט כל יום בששת אח 2.2

 החודשים האחרונים, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר

137 

שחוו סימפטומים נפשיים )כעס, עצבנות או מצב רוח רע( כמעט  12-ו 12, 11אחוז התלמידים בגילאי  2.3

 כל יום בששת החודשים האחרונים, לפי מדינה

135 

אחוז התלמידים שחוו סימפטומים גופניים )כאבי ראש, כאבי בטן, כאבי גב וסחרחורות(  לפחות פעם  14.1

 בשבוע בששת החודשים האחרונים, לפי כיתה ושנת סקר

132 

אחוז התלמידים שחוו סימפטומים גופניים )כאבי ראש, כאבי בטן, כאבי גב וסחרחורות(  לפחות פעם  14.1

 ודשים האחרונים, לפי מגדר ושנת סקרבשבוע בששת הח

124 

אחוז התלמידים שחוו סימפטומים גופניים )כאבי ראש, כאבי בטן, כאבי גב וסחרחורות(  לפחות פעם  14.2

 בשבוע בששת החודשים האחרונים, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר

124 

ם האחרונים, לפי כיתה אחוז התלמידים שסבלו מקשיי הירדמות יותר מפעם בשבוע בששת החודשי 11.1

 ושנת סקר

121 

אחוז התלמידים שסבלו מקשיי הירדמות יותר מפעם בשבוע בששת החודשים האחרונים, לפי מגדר  11.1

 ושנת סקר

121 

אחוז התלמידים שסבלו מקשיי הירדמות יותר מפעם בשבוע בששת החודשים האחרונים, לפי מגזר,  11.2

 מגדר, ושנת סקר

121 

 122 למידים שחושבים שגופם יותר מדי רזה, לפי כיתה ושנת סקראחוז הת 11.1

 122 אחוז התלמידים שחושבים שגופם יותר מדי רזה, לפי מגדר ושנת סקר 11.1

 122 אחוז התלמידים שחושבים שגופם יותר מדי רזה, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 11.2

 123 יתה ושנת סקראחוז התלמידים שחושבים שגופם יותר מדי שמן, לפי כ 12.1

 123 אחוז התלמידים שחושבים שגופם יותר מדי שמן, לפי מגדר ושנת סקר 12.1

 122 אחוז התלמידים שחושבים שגופם יותר מדי שמן, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 12.2

 




