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הרגלי אכילה ודיאטה. 7  

 מבוא

להרגלי האכילה במהלך שנות ההתבגרות ישנן השלכות בריאותיות מרחיקות לכת, ומכאן 

תקופת גיל ההתבגרות חשיבותה של תזונה בריאה ומאוזנת, במהלך כל החיים ובייחוד בגיל ההתבגרות. 

אופיינת בהתרחשות של שינויים רבים, מבחינה פיזית, התפתחותית וחברתית, אשר בכוחם להשפיע על מ

של (. הדרישה Story, Neumark-Sztainer & French, 2002הרגלי האכילה והתזונה של צעירים )

גוברת בתקופת גיל ההתבגרות, בעיקר בשל הצמיחה הפיזית המהירה הגוף לאנרגיה וחומרים מזינים 

שמאפיינת גילאים אלו. לכן, מחסור או כשל באספקה של חומרים אלו, עלול לפגוע בצמיחה ובהבשלה 

המינית. מלבד זאת, הרגלי אכילה משפיעים על הסיכון לפתח בעיות בריאותיות, כמו מחסור בברזל, 

ונה בקרב תזונה, בריאות עצמות ושיניים. אחד המאפיינים של הרגלי תז-הפרעות אכילה, השמנת יתר, תת

מתבגרים, הוא הנטייה לוותר על אכילת ארוחת הבוקר. להרגל זה השלכות על יכולות הריכוז, הלמידה 

(. מעבר לכך, תזונה לקויה נמצאה קשורה לחסך בפעילות גופנית, Story, 1992והתפקוד בבית הספר )

 ,.Lytle et alהול )וכן לסבירות לפתח התנהגויות סיכון לבריאות כמו עישון סיגריות ושתיית אלכו

1995; Affenito, 2007.) 

הרגלי תזונה נכונים תורמים לתפקוד תקין של מערכות הגוף ולמניעה של מחלות ושל התפתחות 

ניהול  (.1442; משרד הבריאות, 1441הפרעות אכילה, גם בגילאים מבוגרים יותר )הראל ועמיתיו, 

שמשלב הרגלי אכילה נכונים ופעילות גופנית, הוא גוף, אשר נעשה בתבונה ובצורה בריאה, באופן משקל 

או  ,מרכיב חשוב בשמירה על הבריאות. אולם, שיטות שאינן בריאות, כגון דיאטה שאינה מבוקרת, זלילה

-Neumarkשל הפרעות אכילה ) ןצום, עלולות להוביל להשלכות בריאותיות שליליות ולהתפתחות

Sztainer et al., 2006מקורן בין היתר בתפיסות של דימוי גוף בקרב צעירים, (. התנהגויות שכאלו ,

אשר מושפעות מהתפיסות התרבותיות הדומיננטיות בנוגע לרזון, דיאטה ו'אידיאל היופי', שהפכו נפוצות 

בעשורים האחרונים. נמצא כי המתבגרים מתקשים להעריך נכונה את משקל גופם ואת מבנהו, ועל כן 

משפיע על דימוי הגוף ועל הנטייה לאמץ הרגלי אכילה בעייתיים, כמו גם המשקל הנתפס, ולא זה הממשי, 

 (. Mulvihill, Nemeth & Vereecken, 2004שונות להורדה במשקל ) מחוות

 

 מדדי הרגלי אכילה ודיאטה

 א. הרגלי אכילה:

 תלמידים שאף פעם לא אוכלים ארוחת בוקר באמצע השבוע. .1

 באמצע השבוע. תלמידים שאוכלים ארוחת בוקר בכל יום  .1

נוסח שאלה זו השתנה בין : הערהתלמידים שאוכלים פירות או ירקות לפחות פעם אחת ביום.  .2

היו חמישה ערכי תשובה לשאלה זו: אף פעם,  1223-1225. בשנים 1441 -ל 1225השנים 

לעיתים רחוקות, לפחות פעם בשבוע אבל לא כל יום, פעם ביום ויותר מפעם ביום. בשנים 

ימים  1-3 -היו שבעה ערכי תשובה: אף פעם, פחות מפעם בשבוע, פעם בשבוע, ב 1441-1411
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 ימים בשבוע, פעם אחת בכל יום ויותר מפעם אחת בכל יום.  2-2-בשבוע, ב

 ב. דיאטה:

 תלמידים העושים דיאטה או פעילות אחרת כדי להוריד במשקל.  .1

 

 

 ממצאים עיקריים

. ניתן לראות שכמעט ממחצית (11)לוח  המסכם סיכום הממצאים של פרק זה מובא להלן בלוח

( בשני המגזרים, אוכלים ארוחת בוקר מדי יום, ושבנים ככל הנראה מקפידים על כך 35%-מהתלמידים )כ

( לא אוכלים כלל ארוחת בוקר באמצע השבוע. אכילת 11%-יותר מבנות. פחות מרבע מהתלמידים )כ

יהודי, וכן בקרב בנות יותר מאשר בקרב בנים. מגזר הבפירות וירקות שכיחה יותר במגזר הערבי מאשר 

טה על מנת להוריד במשקל. בנים אכרבע מהבנות מדווחות על עיסוק בפעילות כלשהי או עשיית די

 (.17%-מדווחים על כך בשכיחות נמוכה יותר )כ

 

 2111מדדים של הרגלי אכילה ודיאטה  :11לוח מסכם 

אף פעם לא אוכלים ארוחת 

בוקר באמצע השבוע
22.418.026.917.124.6

אוכלים ארוחת בוקר בכל יום 

באמצע השבוע
48.151.844.448.248.1

אוכלים פירות וירקות לפחות 

אחת ליום
42.941.744.251.539.8

עושים דיאטה או פעילות 

אחרת להורדה במשקל
20.916.924.917.422.2

סה"כ מגזר 

יהודי
סה"כ בנותסה"כ בניםסה"כהמדד

סה"כ מגזר 

ערבי

 

 

 אכילה הרגלי

 11%-ניתן לראות שכ 1התלמידים נשאלו בנוגע להרגלי אכילת ארוחת הבוקר. בלוח 

מהתלמידים דיווחו שהם אף פעם לא אוכלים ארוחת בוקר באמצע השבוע. בשני המגזרים, בנות דיווחו 

(. עם הגיל, עולה שכיחות התלמידים 15%( מאשר בנים )17%-על כך בשכיחות גבוהה יותר )כ

בכיתה י'(.  17%-בכיתה ו' לעומת כ 17%-שהם אינם אוכלים ארוחת בוקר באמצע השבוע )כשמדווחים 

בשנת  11%-ועד לכ 1443בשנת  24%-, לאורך השנים ניכרת ירידה בשכיחות מדד זה )מכיש לציין

1411 .) 

( דיווחו שהם 35%-כשכמעט מחצית מהתלמידים ) 1לצד ממצאים אלו, ניתן לראות בלוח 

בוקר בכל יום באמצע השבוע, ללא הבדל בין שני המגזרים. ניכר שבנים משני המגזרים  אוכלים ארוחת

 (. 33%-( מבנות בשני המגזרים )כ21%-דיווחו על מדד זה בשכיחות גבוהה יותר )כ

 



145 
 

 אף פעם לא אוכלים ארוחת בוקר באמצע השבוע, לפי מגזר, מגדר וכיתהש: אחוז התלמידים 1לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

15.820.918.412.312.712.514.918.416.7ו'

21.432.226.813.120.316.719.128.924.0ח'

20.936.128.517.926.122.020.033.326.7י'

19.429.724.614.419.717.118.026.922.4סה"כ 

1,7882,0193,8077126031,3152,5002,6225,122סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±.  %1.1הינו  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

אף פעם לא אוכלים ארוחת בוקר באמצע השבוע, לפי כיתה ושנת ש: אחוז התלמידים 1.1תרשים 

 סקר

 

 

אף פעם לא אוכלים ארוחת בוקר באמצע השבוע, לפי מגדר ושנת ש: אחוז התלמידים 1.2תרשים 

 סקר
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אף פעם לא אוכלים ארוחת בוקר באמצע השבוע, לפי מגזר, מגדר ש: אחוז התלמידים 1.3תרשים 

 ושנת סקר

 

 

 אוכלים ארוחת בוקר בכל יום באמצע השבוע, לפי מגזר, מגדר וכיתהש: אחוז התלמידים 2לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

57.353.355.353.558.055.856.354.655.5ו'

46.640.243.449.442.846.147.440.944.2ח'

52.938.145.548.836.642.751.837.744.8י'

52.343.948.150.645.848.251.844.448.1סה"כ 

1,7882,0193,8077127541,4662,5002,7735,273סה"כ משיבים

כל המדגם
כיתה

מגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.2הינו %  22%רמת ביטחון של *רווח בר סמך ב

השיבו שהם אוכלים פירות  32%-כ .ת פירות וירקותהתלמידים נשאלו בנוגע להרגלי אכיל

על בנות(. תלמידים מהמגזר הערבי דיווחו  33%-בנים וכ 31%-וירקות לפחות פעם אחת ביום )כ

(. עם 34%-( לעומת תלמידים מהמגזר היהודי )כ21%-)כשל אכילת פירות וירקות שכיחות גבוהה יותר 

 שני המגזרים.בנכונה זו . ירידה בכיתה י' 27%-כל ל' בכיתה ו 32%-כמ, במדד זה ירידהישנה הגיל, 

-עוד בולט, כי לאורך השנים חלה ירידה הדרגתית בצריכת הפירות והירקות על בסיס יומי )מ

לאורך השנים )בנות היחס בין בנים לבנות נשמר (. 1411בשנת  32%-, ועד לכ1225בשנת  52%

ות ו' תבין כי 2.2%-פער בין הגילאים גדל )פער של כאוכלות יותר פירות וירקות מאשר בנים(, בעוד שה

 (.1411בין כיתות ו' לכיתות י' בשנת  11%-של כ, לעומת פער 1225לכיתות י' בשנת 

 

 אוכלים פירות או ירקות לפחות פעם אחת ביום לפי מגזר, מגדר וכיתהש: אחוז התלמידים 3לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים
44.548.446.555.852.754.347.649.648.6ו'
37.440.839.152.254.753.541.144.642.9ח'
32.335.433.947.246.346.836.338.337.3י'

38.141.539.851.751.251.541.744.242.9סה"כ 
1,7892,0223,8117107561,4662,4992,7785,277סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.2הינו %  22%חון של רמת ביט*רווח בר סמך ב
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 אוכלים פירות או ירקות לפחות פעם אחת ביום לפי כיתה ושנת סקרש: אחוז התלמידים 3.1תרשים 

 

 דבר שלא נעשה בשנים האחרות.  –מתייחסים נעשו תחת הפרדה לפירות, ירקות, וירקות מבושלים  1225*הנתונים של שנת 

 

 ת או ירקות לפחות פעם אחת ביום לפי מגדר ושנת סקראוכלים פירוש: אחוז התלמידים 3.2תרשים 

 

 דבר שלא נעשה בשנים האחרות.  –מתייחסים נעשו תחת הפרדה לפירות, ירקות, וירקות מבושלים  1225*הנתונים של שנת 

 

אוכלים פירות או ירקות לפחות פעם אחת ביום לפי מגזר, מגדר ש: אחוז התלמידים 3.3תרשים 

 ושנת סקר

 

 דבר שלא נעשה בשנים האחרות.  –מתייחסים נעשו תחת הפרדה לפירות, ירקות, וירקות מבושלים  1225ם של שנת *הנתוני
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 דיאטה

התלמידים נשאלו האם הם מבצעים דיאטה או עושים כל פעילות אחרת על מנת להוריד במשקל. 

( 17%-והה יותר )כבשכיחות גבעל כך מהם השיבו על כך בחיוב. בנות מהמגזר היהודי דיווחו  11%-כ

(, וכן מבנים ובנות מהמגזר הערבי, ביניהם לא נמצא הבדל משמעותי 17%-מבנים מהמגזר היהודי )כ

 בנות במגזר הערבי(.  12%-בנים במגזר הערבי וכ 12%)

 

כדי להוריד במשקל, לפי מגזר, מגדר עושים דיאטה או פעילות אחרת בש: אחוז התלמידים 4לוח 

 וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

16.620.318.518.819.018.917.220.018.6ו'

18.131.024.619.120.619.918.428.223.3ח'

17.129.923.510.017.013.515.226.420.8י'

17.327.122.216.018.917.416.924.920.9סה"כ 

1,7972,0233,8207127571,4692,5092,7805,289סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 4.1הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 
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 סיכום ומסקנות

להרגלי תזונה ואכילה במהלך שנות ההתבגרות יש השפעה מכרעת על המצב הבריאותי, על 

מכאן,  והפרעות אכילה, בכל מהלך החיים. תפקוד של מערכות הגוף ועל הסיכוי לפתח או למנוע מחלות

בריאה ומאוזנת, בייחוד בגיל ההתבגרות, ושל הפניית משאבים יעילים וממוקדים  חשיבותה של תזונה

למתבגרים לשם אימוץ הרגלי אכילה בריאים. מעבר לכך, גיל ההתבגרות מתאפיין בשינויים פיזיולוגיים 

, המשפיעים על דימוי הגוף ועל תפיסת העצמי. תפיסות תרבותיות דומיננטיות בנוגע לאידיאל הרזון והיופי

חודרות גם לאוכלוסיית המתבגרים ומשפיעות על דימוי הגוף של צעירים ועל הנטייה לאמץ הרגלי אכילה 

 בעייתיים. 

פרק זה כלל שאלות בנוגע לאכילת ארוחת בוקר, לתדירות צריכת פירות וירקות ולעיסוק 

תלמידים הראו בדיאטה ובפעילויות אחרות לצורך הורדה במשקל. הממצאים בנוגע להרגלי האכילה של ה

שכמחצית מהתלמידים נוהגים לאכול ארוחת בוקר בכל יום באמצע השבוע. השכיחות גבוהה יותר בקרב 

מהתלמידים דיווחו כי הם אף פעם לא אוכלים ארוחת בוקר באמצע  11%-בנים מאשר בקרב בנות. כ

על אכילת  יווחודמהתלמידים  32%-כ(. 24%-)כ 1443-השבוע. במדד זה ניכרת ירידה לאורך השנים מ

נתון אשר מעיד על ירידה במדד זה לעומת שנים קודמות. בקרב תלמידים מהמגזר , פירות וירקות מדי יום

עם הגיל קיימת ירידה בצריכת נראה שבשני המגזרים, בנוסף הערבי, אכילת פירות וירקות שכיחה יותר, ו

 פירות וירקות על בסיס יומיומי. 

שבנות מהמגזר  ,מראים או פעילות אחרת להורדה במשקל אטההממצאים בנוגע לביצוע די

( לעומת בנים מהמגזר היהודי ובנים ובנות 17%-)כ במדד זה שכיחות הגבוהה ביותרההיהודי מדווחות על 

(. ניכר שעם הגיל, קיימת עלייה בביצוע פעילויות להורדה במשקל 17%-מהמגזר הערבי )ממוצע של כ

 .בקרב בנות
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 פעילות גופנית. 8

 מבוא

הפחתת לדוגמא: הגוף ולשיפור הבריאות הפיזית )לחיזוק  רומה רבהעיסוק בפעילות גופנית תל

גם לשיפור  שומנים, שיפור תהליכי חילוף החומרים וצפיפות העצמות(. לצד זאת, פעילות גופנית תורמת

כאון ולעלייה בדימוי העצמי. ילה להפחתת תסמינים של חרדה ודבכך שמובי בריאות הנפשית, למשלה

 ;Hallal et al., 2006) מתבגריםגם בקרב גם בקרב ילדים ו הוכחהגופנית הפעילות ה תה שלתרומ

Strong et al., 2005; Roberts, Tynjala & Komkov, 2004 .) 

דימוי עצמי, איכות  מום כשלפעילות גופנית בגיל ההתבגרות קשר חיובי למשתני ,נמצאפרות בס

כן, נמצא -קוגניטיביים. כמוההיחסים עם קבוצת השווים והמשפחה, שיפור בהישגים אקדמיים ובתפקודים 

 ,.Iannotti.,2009; Strong et alועישון )בריאותיים  מסייעת במניעת סימפטומיםשפעילות גופנית 

2005; Tomporowsky et al., 2008.) רם סיכון לבעיות בריאותיות הווה גוהעדר פעילות גופנית מ

 & Roberts, Tynjalaכגון מחלות לב, סרטן, סכרת, השמנת יתר, אוסטיאופורוזיס ועוד ) שונות

Komkov, 2004; Irwin, 2004, Sibley & Etnier, 2003 .)אשר מתבססים  רגלי פעילות גופניתה

 (. (Hallal et al., 2006ם בבגרות להוביל לעיסוק מתמשך בפעילות גופנית ג יםהחל מהילדות, עשוי

 

 

 מדדי פעילות גופנית

 לושהשל הפעילות הגופנית. משאלות אלו נבנו שוסוגה שאלות בנושא תדירותה  ארבעהשאלון כלל 

 מדדים: 

 מדדי פעילות גופנית 

 הימים האחרונים לא עסקו בפעילות גופנית שנמשכה, בסיכום  7תלמידים שדיווחו שבמהלך  .1

 דקות ביום.   24 כולל, לפחות

 תלמידים שדיווחו שהינם עוסקים בדרך כלל בפעילות גופנית מחוץ לשעות הלימודים, לפחות  .1

שלוש. מדד זה מחושב על ידי שני מדדים: סך ימי -ארבע פעמים בשבוע המסתכמת בשעתיים

 סה"כ בשבוע לביצוע פעילות גופנית.וסך השעות  ;הפעילות הגופנית בשבוע

  הספר )והחזרה ממנו(, ביום לימודים רגיל.דרך ההגעה לבית  .2
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 ממצאים עיקריים

 12%-, מראה שכ(11)לוח  תמונה רחבה של הממצאים, כפי שמשתקפת בלוח המסכם הבא

מהתלמידים אינם עוסקים בפעילות גופנית על בסיס שבועי, וכי חוסר העיסוק בפעילות גופנית נפוץ יותר 

בנים מדווחים בשכיחות כפולה מבנות על עיסוק בפעילות גופנית  בקרב בנות מאשר בנים. יתרה מזאת,

בתדירות של ארבע פעמים בשבוע לפחות. במגזר היהודי פעילות גופנית בתדירות כזו, שכיחה יותר 

 מאשר במגזר הערבי.

 

 2111: מדדים של פעילות גופנית 12לוח מסכם 

לא עסקו בפעילות גופנית 

בשבוע האחרון
12.49.115.610.513.4

עוסקים בפעילות גופנית 

לפחות ארבע פעמים בשבוע
22.931.814.015.125.8

סה"כ בנותסה"כ בניםסה"כהמדד
סה"כ מגזר 

ערבי

סה"כ מגזר 

יהודי

 

 

הימים שקדמו למילוי הסקר, לא  7מהתלמידים דיווחו שבמהלך  12%-כש, ניתן לראות 1 לוחמ

-)כ דיווחו שלא עסקו בפעילות גופנית יותרדקות ביום. בנות  24עסקו בפעילות גופנית שנמשכה לפחות 

(, בשני המגזרים ובכל שכבות הגיל. עם העלייה בגיל חלה עלייה בשכיחות 2%-( מאשר בנים )כ12%

 בכיתה י'(.  14%-בכיתה ח' וכ 11%-בכיתה ו', כ 7%גופנית )הדיווח על העדר פעילות 

 

בסיכום  לא עסקו בפעילות גופנית שנמשכה, הימים האחרונים 7במהלך ש: אחוז התלמידים 1לוח 

 דקות ביום, לפי מגזר, מגדר וכיתה 61כולל, לפחות 

 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

4.48.36.48.59.38.95.58.57.0ו'

7.615.211.45.611.98.87.014.310.7ח'

17.227.722.510.817.013.915.524.820.2י'

9.717.113.48.312.710.59.315.912.6סה"כ 

1,7892,0183,8077147571,4712,5032,7755,278סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 4.1הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 
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הימים האחרונים לא עסקו בפעילות גופנית שנמשכה,   7במהלך ש: אחוז התלמידים 1.1תרשים 

 דקות ביום, לפי כיתה ושנת סקר 61בסיכום כולל, לפחות 

 

 

הימים האחרונים לא עסקו בפעילות גופנית שנמשכה,   7במהלך ש: אחוז התלמידים 1.2תרשים 

 פי מגדר ושנת סקרדקות ביום, ל 61בסיכום כולל, לפחות 

 

 

הימים האחרונים לא עסקו בפעילות גופנית שנמשכה,   7במהלך ש: אחוז התלמידים 1.3תרשים 

 דקות ביום, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 61בסיכום כולל, לפחות 
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 השוואה בינלאומית

על במדד הדיווח מציג השוואה בין התלמידים מישראל לבין תלמידי שאר המדינות,  1.3תרשים 

מדורגים  בפעילות גופנית. הם ממעטים  העדר פעילות גופנית. הממצאים מראים שהתלמידים הישראלים

שדיווחו כי במהלך השבוע האחרון  12-ו 12, 11, אחרי רומניה, באחוז התלמידים בגילאי 1 -במקום ה

 דקות.  24לא עסקו בפעילות גופנית שנמשכה לפחות 

 

הימים האחרונים לא עסקו בפעילות  7במהלך ש 15-ו 13, 11אי ם בגיל: אחוז התלמידי1.4תרשים 

 דקות ביום, לפי מדינה 61גופנית שנמשכה, בסיכום כולל, לפחות 
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מדד של העדר פעילות גופנית, חושב גם מדד של פעילות גופנית מרובה. לפי המוצג בלוח הלצד 

 3 לפחותץ לשעות הלימודים בתדירות של מהתלמידים דיווחו על עיסוק בפעילות גופנית מחו 12%-, כ1

 (21%-)כבהרבה גבוהה על שכיחות . בנים דיווחו בסך הכל פעמים בשבוע, ולפחות שעתיים וחצי בשבוע

(, בשני המגזרים ובכל שכבות הגיל. עם העלייה בגיל, חלה ירידה בשכיחות הדיווח על 13%בנות ) מאשר

בנים במגזר היהודי  בכיתה י'(. 17%-בכיתה ח' וכ 13%-בכיתה ו', כ 15%-פעילות גופנית מרובה )כ

פער משמעותי נראה גם בקרב (. 11%בנים במגזר הערבי ) מאשר( 22%-)כפעילות רבה יותר דיווחו על 

ירידה קלה, בדומה למדד על אחוז התלמידים שלא עסקו  נההבנות. לא נמצא שיפור עם השנים ואפילו יש

 בפעילות הגופנית. 

 

 4עוסקים בדרך כלל בפעילות גופנית מחוץ לשעות הלימודים, לפחות שהתלמידים  : אחוז2לוח 

 לפי מגזר, מגדר וכיתה פעמים בשבוע ולפחות שעתיים וחצי בשבוע

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

43.419.631.523.112.217.737.917.627.8ו'

39.215.427.323.57.415.535.013.224.1ח'

24.812.318.616.37.912.122.511.116.8י'

35.815.825.821.09.215.131.814.022.9סה"כ 

1,7932,0203,8137147581,4722,5072,7785,285סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.1הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

נית מחוץ לשעות הלימודים, לפחות עוסקים בדרך כלל בפעילות גופש: אחוז התלמידים 2.1תרשים 

 פעמים בשבוע ולפחות שעתיים וחצי בשבוע לפי כיתה ושנת סקר 4
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עוסקים בדרך כלל בפעילות גופנית מחוץ לשעות הלימודים, לפחות : אחוז התלמידים ש2.2תרשים 

 פעמים בשבוע ולפחות שעתיים וחצי בשבוע לפי מגדר ושנת סקר 4

 

 

עוסקים בדרך כלל בפעילות גופנית מחוץ לשעות הלימודים, לפחות ידים ש: אחוז התלמ2.3תרשים 

 פעמים בשבוע ולפחות שעתיים וחצי בשבוע לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 4

 

 

ניתן  2נשאלה שאלה בנוגע לדרך ההגעה לבית הספר והחזרה ממנו, ביום לימודים רגיל. בלוח 

-במגזר החילוני, כ 32%-המגזרים, היא ברגל )כ לראות שדרך ההגעה השכיחה ביותר לבית הספר, בכל

בכל מגזר לא נמצא הבדל גדול בין בנים לבנות בדרך הגעה במגזר הערבי(.  22%-במגזר הדתי וכ 23%

 זו. 

 .בשלושת המגזרים ופניים זוכה לשכיחות נמוכה ביותרהגעה לבית הספר באמצעות רכיבה על א

הגעה לבית הספר, שכיחה שרכיבה על אופניים כאמצעי ה בבחינת ההבדלים בין בנים לבנות, נרא אולם

בנות לא רוכבות כלל על אופניים נמצא ש, במגזר הדתי ראייהיותר בקרב בנים בשלושת המגזרים. ל

במגזר החילוני אחוז הבנים  ;1%-בדרכן לבית הספר, לעומת בנים אשר מדווחים על כך בשכיחות של כ

מהבנים רוכבים על אופניים בדרכם לבית הספר, פי חמש  2%י (, ובמגזר הערב2%-גבוה עוד יותר )כ

 (. 1%-מהבנות באותו המגזר )כ



157 
 

 

 : התפלגות דרכי ההגעה לבית הספר, באחוזים, לפי מגדר ומגזר3לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

45.346.645.933.434.734.153.358.055.7ברגל

3.40.41.91.80.00.95.01.13.1ברכיבה על אופניים

באוטובוס, רכבת או 

תחבורה ציבורית אחרת
18.118.018.014.10.07.018.414.616.5

12.612.312.421.820.721.26.46.26.3בהסעה

16.920.718.822.623.723.212.714.213.4ברכב פרטי

ברכב דו-גלגלי )כגון 

אופנוע, קטנוע(
1.10.30.70.40.00.20.80.30.5

2.71.72.25.83.14.43.45.74.6אחר

209334543367382749 1,387  710677סה"כ משיבים

דרך ההגעה
חינוך ערביחינוך ממלכתי דתיחינוך ממלכתי

 

 

 סיכום ומסקנות

זית, והן לשיפור , הן לחיזוק הגוף ולשיפור הבריאות הפיתרומה רבהלעיסוק בפעילות גופנית יש 

ילדים. פעילות גופנית סדירה מתבגרים ובקרב בוגרים,  פרותבס אלו נמצאותרומות הבריאות הנפשית. 

נמצאה קשורה באופן חיובי לדימוי עצמי, איכות יחסים עם משפחה וחברים, הישגים לימודיים ותפקודים 

גבוהה של התפתחות בעיות  קוגניטיביים. לעומת זאת, העדר פעילות גופנית נמצא קשור לסבירות

בריאותיות שונות, כמו מחלות לב וסרטן, וכן להשמנת יתר. בפרק זה נשאלו שאלות בנוגע לתדירות 

 הפעילות הגופנית המבוצעת על ידי התלמידים.

לעומת זאת, בפעילות גופנית יומיומית, ו אינם עוסקיםמהתלמידים  12%-הממצאים מראים שכ

על עיסוק בפעילות גופנית מרובה. ניכר שעם הגיל, העיסוק בפעילות  מדווחיםמהתלמידים  12%-כ

עוסקים פחות ערבי התלמידים במגזר מאשר בנים ו בנות עוסקות פחות בפעילות גופנית, גופנית יורד

  בפעילות גופנית לעומת תלמידים מהמגזר היהודי.

ד של תלמידים, בכל בבחינת דרך ההגעה של תלמידים לבית הספר, ניכר שאחוזים נמוכים מאו

הליכה ברגל לבית המגזרים, עושים את דרכם לבית הספר באמצעות רכיבה על אופניים. אולם לצד זאת, 

חילוני ובמגזר הערבי. במגזר -כמחצית מהתלמידים במגזר היהודיהספר ובחזרה ממנו מתבצעת על ידי 

 דתי מדובר בכשליש מהתלמידים. -היהודי

 העדרל ממוקמת במקום השני באחוז התלמידים המדווחים על ישראממצא בולט נוסף הוא, ש

, היינו מרב התלמידים במדינות השונות מציגים אחוזים נמוכים יותר של העדר עיסוק בפעילות גופנית

נתונים אלו מצביעים על החשיבות של פיתוח תכניות התערבות לעידוד העיסוק בפעילות . פעילות גופנית

  ובקרב שכבות הגיל הבוגרות. גופנית, בעיקר בקרב בנות
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 התנהגויות מין. 9

 
 מבוא

בריאות מינית הינה מרכיב חשוב בבריאות הכללית וברווחה הנפשית והחברתית של בני נוער 

(Avery & Lazdane, 2007 תקופת גיל ההתבגרות מאופיינת בשינויים פיזיולוגיים רבים ובהתפתחות .)

(. Ross, Godeau & Dias, 2004יים וחברתיים ובסקרנות מינית )מינית, כמו גם בשינויים פסיכולוג

כך, ככל שעוברות השנים, נראית עלייה בשכיחות המתבגרים המתנסים מינית, לצד ירידה בגיל תחילת 

 (. Nicoll et al., 1999ההתנסויות המיניות )

ם שינויים מקושרת בסיכון. אותם צעירים חווי מינית בקרב צעירים בגיל בית ספר התנסות

להתנסות מינית באופן שאינו בטוח, ובכך  מה שעלול להובילהתפתחותיים מבחינה רגשית וקוגניטיבית, 

. בנוסף, (Godeau et al., 2008)להגדיל את הסיכון להידבקות במחלות מין ולכניסה להריון לא רצוי 

יות עם ההורים ומגדילה נמצא שפעילות מינית בגיל הנעורים מפחיתה מעורבות בבית הספר, גוררת בע

(. פעילות מינית מקושרת בסיכון גם משום Magnusson & Trost, 2006את הסיכוי לצרוך אלכוהול )

הסטיגמה של קיום יחסי מין בגיל צעיר  גמטי עבור הצעירים המתנסים מינית;שהיא מובילה לסטאטוס סטי

גבוהה יותר של התנהגויות סיכון וכן כאון ואובדנות, לסבירות ימובילה לסיכון בריאותי נפשי כגון ד

 (.  Ream, 2005לקושי בבקשת תמיכה חברתית ומקצועית )

 

 

 מדדי התנהגויות מין

, בכיתות י' בלבדהשאלון כלל שלוש שאלות בנושא התנהגויות מין. שאלות אלו נשאלו בקרב תלמידים 

 .חילוני-המגזר היהודימן 

  פעם.  -שקיימו יחסי מין מלאים איתלמידים  .1

 גיל התנסות ראשונה בקיום יחסי מין מלאים )מתוך התלמידים שדיווחו על קיום יחסי מין(. .1

 . תלמידים שהשתמשו בקונדום בפעם האחרונה שקיימו יחסי מין .2

 

 

 ממצאים עיקריים

לבנות במדד של קיום  בין בנים 14%-ניתן לראות שקיים פער של כ (12)לוח  בלוח המסכם

בקרב בנים. גם שימוש בקונדום שכיח יותר יותר ער זה, פעילות מינית שכיחה פעם, ולפי פ-יחסי מין אי

אשר  ,( מבני נוער בכיתות י' במגזר היהודי54%-בקרב בנים, ובאופן כללי נראה שאחוז נרחב )כ

 מסוג של קונדום.  מקיימים יחסי מין, עושים שימוש באמצעי מניעה
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 )כיתות י', מגזר יהודי בלבד( 2111מדדים של התנהגויות מין : 13לוח מסכם 

קיימו יחסי מין מלאים אי 

פעם
18.528.88.2

השתמשו בקונדום בפעם 

האחרונה שקיימו יחסי מין 

)מתוך אלו שדיווחו על קיום 

יחסי מין אי פעם(

79.383.575.0

סה"כ בנותסה"כ בניםסה"כהמדד

 

 

מהתלמידים החילוניים מהמגזר  12%-פעם. כ-לו האם קיימו יחסי מין מלאים איהתלמידים נשא

פעם. בנים דיווחו על כך בשכיחות גבוהה הרבה -קיימו יחסי מין מלאים איש דווחהיהודי, בכיתות י', 

, קיימת ירידה בשכיחות הדיווח 1442עד  1225-ניכר שלאורך השנים מ(. 5%-( מבנות )כ12%-יותר )כ

(. יחד עם זאת, לא קיים 1442בשנת  17%-ועד לכ 1225בשנת  17%-על קיום יחסי מין מלאים )מ

 (.1.1)ראה תרשים  1411לשנת הסקר האחרונה  1442הבדל רב בדיווח על מדד זה משנת 

 

פעם, לפי -( שקיימו יחסי מין מלאים איחילוני-זר היהודיבכיתות י', במג: אחוז התלמידים )1לוח 

 מגדר 

סה"כבנותבנים

28.88.218.5י'

28.88.218.5סה"כ 

455416871סה"כ משיבים

כיתה
מגזר יהודי

 

 ±.1.2הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

פעם, -( שקיימו יחסי מין מלאים איחילוני-בכיתות י', במגזר היהודי: אחוז התלמידים )1.1תרשים 

 ושנת סקר לפי מגדר
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 השוואה בינלאומית

מציג השוואה בין התלמידים מישראל לבין תלמידי שאר המדינות שהשתתפו בסקר  1.1תרשים 

לים פעם. הממצאים מראים שאחוז התלמידים הישרא-במדד הדיווח על קיום יחסי מין אי, 12בגילאי 

ם , עבמדד זה 22-פעם הינו נמוך באופן יחסי, ושישראל מדורגת במקום ה-שדיווחו על קיום יחסי מין אי

 לפולין.  מקדוניה, בין 12%-שיעור של כ

 

 פעם, לפי מדינה-שקיימו יחסי מין אי 15: אחוז התלמידים בגילאי 1.2תרשים 
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גיל על דיווחו על קיום יחסי מין מלאים, נשאלו ר שא בכיתות י' חילוניים-התלמידים היהודים

אשונה בקיום יחסי מין נסות רעל הת דיווחו( 22%-רבית התלמידים )כמההתנסות הראשונה שלהם. 

יש לציין . 1223בשנת  32% -, ממצא המעיד על עלייה לאורך השנים מכאו יותר 12מלאים בגיל 

, וירידה 1223, השכיחות הנמוכה ביותר מאז 11מהתלמידים קימו יחסי מין לראשונה בגיל  2%שכ

 (. 12%)כ 1442משמעותית לעומת הדיווח בשנת 

, חילוני-בכיתות י', במגזר היהודי)ונה בקיום יחסי מין מלאים באחוזים ראש גיל התנסות: 2לוח 

 ושנת סקרמתוך התלמידים שדיווחו על קיום יחסי מין(, לפי מגדר 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבניםגיל

17.80.012.514.50.011.98.63.47.315.113.015.15.93.74.8גיל 12

23.446.730.311.80.09.710.93.49.07.08.77.011.93.77.8גיל 13

15.04.411.821.021.021.018.318.618.411.915.211.923.822.223.0גיל 14

43.948.945.552.779.057.462.374.665.466.063.166.058.470.364.4גיל 15+

2011 1994199820022006

 

תוך מ 72%-התלמידים נשאלו האם בפעם האחרונה שקיימו יחסי מין, השתמשו בקונדום. כ

ממצא זה  בנות(. 72%-בנים ו 53%-, השיבו על כך בחיוב )כיחסי מיןאשר מקיימים  תלמידי כיתות י'

  .25%-, אז דווח על שיעור של כ1442מהווה עלייה משמעותית לעומת שנת 

בפעם האחרונה שהשתמשו בקונדום ( חילוני-בכיתות י', במגזר היהודי: אחוז התלמידים )3לוח 

 ו על קיום יחסי מין()מתוך התלמידים שדיווח שקיימו יחסי מין, לפי מגדר

סה"כ %בנותבנים

83.575.079.3י'

83.575.079.3סה"כ 

12132153סה"כ משיבים

כיתה
מגזר יהודי

 
 ±.2.2הינו %  22%ברמת ביטחון של *רווח בר סמך 

שהשתמשו בקונדום בפעם ( חילוני-בכיתות י', במגזר היהודי: אחוז התלמידים )3.1תרשים 

 )מתוך התלמידים שדיווחו על קיום יחסי מין( לפי מגדר ושנת סקר האחרונה שקיימו יחסי מין,
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 השוואה בינלאומית

הממצאים מראים  .מציג השוואה בין התלמידים מישראל לבין תלמידי שאר המדינות 2.1תרשים 

מהם השתמשו בקונדום בפעם האחרונה  72%-שפעילים מינית, כ 12-בני ה הישראלים שמתוך התלמידים

 .ביחס למדינות האחרות במרכזבה קיימו יחסי מין. ממצא זה ממקם את ישראל 

 

בפעם האחרונה שהשתמשו בקונדום , הפעילים מינית, 15: אחוז התלמידים בגילאי 3.2שים תר

 שקיימו יחסי מין, לפי מדינה
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 סיכום ומסקנות

בריאות מינית הינה מרכיב חשוב בבריאות הכללית וברווחה הנפשית והחברתית של בני נוער 

(Avery & Lazdane, 2007.) ים מקושרת בסיכון. פעילות מינית שאינה התנסות מינית בגילאים צעיר

עלולה לגרור סיכון להידבקות במחלות מין או כניסה להריון לא רצוי. בנוסף, פעילות שכזו  ,בטוחה

ח התנהגויות סיכון ולפגיעה בבריאות ותיבגילאים צעירים, עלולה להוביל למעורבות פחותה בלימודים, לפ

ום יחסי מין מלאים, גיל ההתנסות הראשונה ושימוש הנפשית. בפרק זה נשאלו שאלות בנוגע לקי

 , בכיתות י' בלבד. חילוני-בקונדום. שאלות אלו נשאלו בקרב תלמידים מהמגזר היהודי

מהתלמידים דיווחו על קיום יחסי מין מלאים אי פעם. בנים דיווחו  15%-שכ ,מהממצאים עולה

בכיתה י' אשר ענו בחיוב על קיום יחסי מין מתוך התלמידים על כך בשכיחות גבוהה הרבה יותר מבנות. 

הפעילים  התלמידיםתוך מ 54%-כ .או יותר 12בגיל כך דיווחו על התנסות ראשונה ב 22%-כמלאים, 

ניכרת עלייה בשיעור  1411בשנת  ם בפעם האחרונה שקיימו יחסי מין.דיווחו על שימוש בקונדו מינית

הוא בקרב בני נוער מין בישראל ההיקף קיום יחסי . 1442בהשוואה לנתוני הדיווח על שימוש בקונדום 

במרכז ביחס כמו כן, ישראל ממוקמת . 22-במקום ה תמדורגישראל נמוך יחסית למדינות אחרות ו

 השימוש בקונדום בעת קיום יחסי מין.בהיקף  למדינות העולם
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 שימוש בחומרים ממכרים. 11

 עישון סיגריות ונרגילה 11.1

 מבוא

עישון סיגריות הוא אחד מדפוסי ההתנהגות המסוכנים ביותר לבריאות, בהיותו הגורם העיקרי 

 יםנזקהקשורות ב(. לעישון תוצאות רבות Murray & Lopez, 2002אה )למוות מוקדם ולתחלו

ובעיות פריון ורבייה  לב וכלי דם, מחלות במערכת הנשימהבריאות, כגון סרטן למיניו השונים, מחלות ב

(CDC, 2006 .) 

התנהגויות עישון מתבססות כבר בגיל ההתבגרות. רוב המעשנים הבוגרים, החלו לעשן או היו 

(. על אף שמחקרים מציגים באופן עקבי וברור את Jarvis, 2004) 15ניקוטין, טרם הגיעו לגיל מכורים ל

ההשלכות השליליות לבריאות של השימוש בטבק, מתבגרים עדיין נמשכים לחומר זה, ורואים בעישון 

ער עישון סיגריות בקרב בני נו (. Moffitt, 2006; Hublet et al., 2006התנהגות מקובלת ובוגרת )

צריכת (, Nic-Gabhainn et al., 2005נמצא קשור להתנהגויות סיכון רבות, כגון הפרעות אכילה )

(, קיום Morris, Zhang & Bondy, 2006(, בריונות )Alikaşifoğlu et al., 2004אלכוהול מופרזת )

 ,Maxwell)(, צריכת סמים ומעורבות בהתנהגות עבריינית Godeau et al, 2008יחסי מין בגיל צעיר )

כן, עישון נמצא קשור לתוצאות בריאותיות שליליות, כגון תלונות תדירות על בעיות -(. כמו2001

( ושביעות רצון Pickett et al., 2002(, פציעות )Botello-Harbaum et al., 2011בריאותיות שונות )

וי משמעותי (. בנוסף, עישון מהווה גורם ניבMazur & Woynarowska, 2004נמוכה מהחיים )

 (.Cook & Huchinson, 2006לנשירה מבית הספר או להימנעות מרישום ללימודים גבוהים )

של עישון נרגילה בקרב  מלבד עישון סיגריות, בשנים האחרונות קיימת עלייה בפופולאריות

לה (. מחקרים מדעיים בנושא עישון נרגי1442; הראל, מולכו וטילינגר, 1443מתבגרים בישראל )קורן, 

 Cobb et al, 2010; Knishowskyמדווחים על סיכון בריאותי הדומה בחומרתו לזה שבעישון סיגריות )

& Amitai, 2005; Raad et al., 2011 כן נמצא, שהתנהגות עישון הנרגילה מובילה בני נוער .)

פי כן, (. אף על Korn, Harel-Fisch, & Amitai, 2008להתנסות בהתנהגויות סיכון חמורות יותר )

ובשונה מעישון סיגריות, עישון נרגילה נתפס הן על ידי מתבגרים והן על ידי הוריהם, כהתנהגות חברתית 

 (.1443שנזקיה אינם משמעותיים )קורן, 

 

 עישון סיגריום ונרגילה מדדי

ועישון  ;השאלות בתחום זה נסובו סביב שני תחומים נבחרים: עישון סיגריות או מוצרי טבק

 ושאים אלו נגזרו המדדים הבאים:נרגילה. מנ

 עישון סיגריות

 פעם בעישון סיגריות או מוצרי טבק אחרים. -. תלמידים שהתנסו אי1

 . גיל התנסות ראשונה בסיגריות.1
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 . תלמידים שמעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם אחת בשבוע. 2

 . . תלמידים שמעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם אחת ביום3

 שמעשנים סיגריות בשטח בית הספר. . תלמידים 2

 עישון נרגילה

 פעם בעישון נרגילה.-. תלמידים שהתנסו אי1

 . תלמידים המעשנים נרגילה לפחות פעם אחת בשבוע.1

 . תלמידים המעשנים נרגילה לפחות פעם אחת ביום.2

 

 ממצאים עיקריים

  עישון סיגריות

)לוח  בעישון סיגריות או מוצרי טבק פעם-איחו שהתנסו מן התלמידים דיוו 12%-כ ,1411בשנת 

ניתן לראות שככל שעולים בגיל, כך  (.23%-)אז דווח על כ 1225(. ישנה ירידה עקבית במדד זה מאז 1

בכיתה י'. כמו כן, בנים מדווחים  22%-בכיתה ח' וכ 17%-בכיתה ו', כ 5%-שכיחות ההתנסות עולה: כ

והה לעומת בנות, בכל הגילאים ובשני המגזרים בצורה עקבית. במגזר על התנסות בעישון בשכיחות גב

 בקרב הבנים בכיתה ו' 2% -כניתן לראות, כי  למשלכך  ;במיוחד תעלייה עם הגיל משמעותיה היהודי

בקרב הבנות  .בכיתה י' 32% -כקפיצה לבכיתה ח' ו 17%-לכבדיווח , עלייה פעם-אי דיווחו על התנסות

במגזר בקרב בנים (. 12%( לכיתה י' )5%-הקפיצה המהותית הינה בין כיתה ח' )כמן המגזר היהודי, 

מוכפלת בכיתה היא בכיתה ח'(, אולם  11%-בכיתה ו' וכ 12%-ח' )כ-בכיתות ו' ו השכיחות דומההערבי, 

 ,בגיל הצעירגזר היהודי וערבי מתהפכת עם הגיל; ההשוואה בין בנות במ .מקרב התלמידים 32%-י' לכ

( לעומת מקבילותיהן מן המגזר 1%-)כיותר מן המגזר היהודי התנסו בעישון בשכיחות נמוכה  בנותה

פעם, לעומת -מהבנות מן המגזר היהודי מדווחות על התנסות בעישון אי 12%בכיתה י' ו(, 7%-הערבי )כ

 מקבילותיהן במגזר הערבי.  בקרב  14%-כ

 

יות או מוצרי טבק אחרים לפי מגזר, מגדר פעם בעישון סיגר-: אחוז התלמידים שהתנסו אי1לוח 

  וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

8.62.15.424.86.815.812.93.48.2ו'

26.68.317.521.38.514.925.28.416.8ח'

44.926.035.544.810.427.644.921.833.4י'

26.712.119.430.38.619.427.711.219.4סה"כ 

1,7802,0033,7837047511,4552,4842,7545,238סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 
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פעם בעישון סיגריות או מוצרי טבק אחרים, לפי כיתה -: אחוז התלמידים שהתנסו אי1.1תרשים 

 ושנת סקר

 

 

שון סיגריות או מוצרי טבק אחרים, לפי מגדר פעם בעי-: אחוז התלמידים שהתנסו אי1.2תרשים 

 ושנת סקר

 

 

פעם בעישון סיגריות או מוצרי טבק אחרים, לפי מגזר, -: אחוז התלמידים שהתנסו אי1.3תרשים 

 מגדר ושנת סקר
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)מתוך התלמידים שדיווחו שעישנו סיגריות אי  בעישון סיגריות התנסות הראשונההגיל  מוצג 1בלוח 

כמעט מחצית . במגזר הערבי או לפני כן 12בגיל  התנסו לראשונה 24% -ת שיותר מניתן לראו. פעם(

 . כן או לפני 11בגיל סיגריות ( התנסו לראשונה בעישון 32%מהתלמידים )

 

 מגדר באחוזים לפי מגזר וראשונה בסיגריות, : גיל התנסות 2לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

26.812.219.541.244.943.030.318.424.4גיל 11 או לפני כן

1218.215.716.913.819.916.917.116.516.8

1320.418.119.311.35.28.318.215.717.0

1416.422.219.312.113.712.915.320.517.9

1512.828.020.412.910.111.512.824.618.7

165.43.94.68.76.17.46.24.35.2

40019459413351184533245778סה"כ משיבים

גיל  
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 

במקביל ריות או מוצרי טבק אחרים, לפחות פעם בשבוע. מוצג היקף העישון של סיג 2בלוח 

 מות סותרות בין הבנים ובין הבנות;מג ןישנ. גם ירידה בעישון פעם בשבוע נראית פעם-עישון איבירידה ל

בשנת  7%-לעומת כ 3%-נשמרת מגמה של ירידה )כאצל בנות בעוד שאצל בנים אין ירידה עקבית 

1225.) 

 

עשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם אחת בשבוע, לפי מגזר, : אחוז התלמידים שמ3לוח 

 מגדר וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

1.90.61.316.93.910.46.11.53.8ו'

4.82.03.413.02.07.57.02.04.5ח'

19.58.914.223.52.513.020.97.314.1י'

8.73.86.317.82.810.311.33.67.5סה"כ 

1,7761,9933,7696997461,4452,4752,7395,214סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±.  %1הינו  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 
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: אחוז התלמידים שמעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם אחת בשבוע, לפי כיתה 3.1תרשים 

 ושנת סקר

 

 

למידים שמעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם אחת בשבוע, לפי מגדר : אחוז הת3.2תרשים 

 ושנת סקר

 

 

: אחוז התלמידים שמעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם אחת בשבוע, לפי מגזר, 3.3תרשים 

 מגדר ושנת סקר
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 השוואה בינלאומית

במדד הדיווח על דינות, מציג השוואה בין התלמידים מישראל לבין תלמידי שאר המ 2.3תרשים 

, בין נמוך יחסיתעישון סיגריות או מוצרי טבק. הממצאים מראים שהתלמידים הישראלים מדורגים 

סיגריות או מוצרי טבק  על עישוןשדיווחו  12תלמידים בגיל מה 12%-כשיעור של עם  ,אירלנד לאנגליה

  אחרים לפחות פעם בשבוע.

 

מעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם בשבוע, לפי ש 15: אחוז התלמידים בגיל 3.4תרשים 

 מדינה 
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בקרב  2%-, מציגה שכיחות של כלפחות פעם ביוםבחינת תופעת העישון בתדירות העומדת על 

(  2%-)כ 1443שנת  ,(2%-)כ 1442( לעומת שנת 7%-התלמידים. נראה שישנה עלייה בקרב הבנים )כ

, 1443תה ירידה יציבה בהתאמה למגמות משנים קודמות לעומת (. בקרב הבנות נצפ2%) 1441ושנת 

(. שכבת הגיל בה שכיחות התופעה גבוהה ביותר היא כיתה י', בה הדיווחים עומדים 2%)כ 1225-ו 1441

(. נתון בולט הוא שבנים במגזר הערבי מדווחים על רמות גבוהות 1%-ח' )כ-לעומת כיתות ו' ו 14%-על כ

( ולעומת בנים ובנות 1%-(, לעומת בנות מן המגזר הערבי )כ11%-יום )כשל עישון לפחות פעם ב

 . (3%-מהמגזר היהודי )כ

 

: אחוז התלמידים שמעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם אחת ביום, לפי מגזר, מגדר 4לוח 

   וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

1.40.40.97.92.05.03.10.92.0ו'

2.30.81.66.91.74.33.51.02.3ח'

12.57.19.817.12.19.613.75.79.7י'

5.42.84.110.61.96.36.82.54.7סה"כ 

1,7761,9933,7696997461,4452,5222,7395,261סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 
 ±.  %1הינו  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

: אחוז התלמידים שמעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם אחת ביום, לפי כיתה 4.1ים תרש

 ושנת סקר
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: אחוז התלמידים שמעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם אחת ביום, לפי מגדר 4.2תרשים 

 ושנת סקר

 

 

ביום, לפי מגזר, : אחוז התלמידים שמעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם אחת 4.3תרשים 

 מגדר ושנת סקר
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 עישון נרגילה

פעם בעישון בנרגילה. ישנה -התלמידים התנסו אימ 11% -כמנתוני הסקר הנוכחי ניתן לראות ש

בשנת  23%-, כ1442בשנת  24% -בקרב הבנים והבנות )כובכל הגילאים עם השנים ירידה עקבית 

בנות מ( 24%-זו בשכיחות גבוהה משמעותית )כ . בנים דיווחו על התנסות(1441בשנת  25%-וכ 1443

( לעומת הדיווחים 12%פעם הינו נמוך )-(. במגזר היהודי, אחוז ההתנסות בעישון נרגילה אי11%-)כ

 (. 12%-העולים במגזר הערבי )כ

מקרב הבנים הכיתה ו'  2%-ח' יש הבדלים משמעותיים בין המגזרים: למשל כ-בכיתות ו' ו

מן הבנים באותה שכבת גיל  21%-פעם בעישון נרגילה לעומת כ-על התנסות אי מהמגזר היהודי דיווחו

 ;ממקבילותיהן במגזר הערבי 5%-מהבנות בכיתה ו' מן המגזר היהודי לעומת כ 1%-כ ;מהמגזר הערבי

מהבנות בשכבה המקבילה מהמגזר הערבי.  12%-מהבנות בכיתה ח' מהמגזר היהודי לעומת כ 7%-וכ

במגזר הערבי.  21%-במגזר היהודי וכ 32%-כ –בקרב הבנים בשני המגזרים דומה השכיחות  ,בכיתה י'

-מן הבנות מהמגזר היהודי דיווחו על התנסות אי 12%-כך שכ ,המגמה מתהפכת בקרב הבנות בכיתה י'

 מהבנות במגזר הערבי.    12%-פעם בעישון נרגילה לעומת כ

 

 ילה, לפי מגזר, מגדר וכיתהפעם בעישון נרג-: אחוז התלמידים שהתנסו אי5לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

6.41.54.030.58.219.413.13.28.2ו'

23.96.715.331.318.524.925.99.917.9ח'

49.226.337.851.913.432.749.922.736.3י'

26.511.519.037.913.425.629.611.920.8סה"כ 

9191,0101,9293673827491,2861,3922,678סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.2הינו %  22%רמת ביטחון של *רווח בר סמך ב

 פעם בעישון נרגילה, לפי כיתה ושנת סקר-: אחוז התלמידים שהתנסו אי5.1תרשים 
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 פעם בעישון נרגילה, לפי מגדר ושנת סקר-: אחוז התלמידים שהתנסו אי5.2תרשים 

 

 

פעם בעישון נרגילה, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר-: אחוז התלמידים שהתנסו אי5.3 תרשים  

 

 

. השיעור עולה מבין התלמידים דיווחו על כך שמעשנים נרגילה לפחות פעם אחת בשבוע 2%-כ

-בנות )כהבקרב  לעומת( 15%-)כיותר הרבה הוא גבוה ובקרב בנים בשכבת גיל זו בכיתה י',  11%-כל

יש ניכר ש ,כמו כן(. 14%-( וזה הערבי )כ2%-בין המתרחש במגזר היהודי )כ גדולר ניכר פע(. 2%

 (.14%-כאז דווח על ) 1441ירידה בשכיחות התופעה מאז 

 

 : אחוז התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פעם אחת בשבוע, לפי מגזר, מגדר וכיתה6לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

0.60.30.510.92.06.53.50.82.2ו'

4.61.33.013.85.19.57.22.44.8ח'

15.85.110.525.03.914.518.24.811.5י'

7.02.24.616.63.710.19.62.76.2סה"כ 

9171,0091,9263663827481,2831,3912,674סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1הינו %  22%ל *רווח בר סמך ברמת ביטחון ש



176 
 

 מעשנים נרגילה לפחות פעם אחת בשבוע, לפי כיתה ושנת סקראחוז התלמידים ש: 6.1תרשים 

 

 

: אחוז התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פעם אחת בשבוע, לפי מגדר ושנת סקר6.2תרשים   

 

 

ר ושנת : אחוז התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פעם אחת בשבוע, לפי מגזר, מגד6.3תרשים 

 סקר
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ניתן לראות ששכיחותה פוחתת  מידי יום לפחות,כאשר בוחנים את תופעת עישון הנרגילה 

מכלל התלמידים. יתרה מזאת, מדובר בירידה בשכיחות התופעה לעומת  1%משמעותית ועומדת על 

 ערבימגזר המהבנים בכיתה י' הגבוה ביותר הוא בקרב השיעור עדין, (. 2%-)כ 1442הדיווחים בשנת 

(12%) . 

 

 ביום, לפי מגזר, מגדר וכיתהאחת : אחוז התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פעם 7לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

0.30.00.25.51.03.31.70.31.0ו'

1.00.00.55.42.54.02.20.71.5ח'

3.71.42.613.00.86.96.11.23.7י'

1.70.51.18.01.44.73.30.72.0סה"כ 

9171,0091,9263663827481,2831,3912,674סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 
 ±. 4.42הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

 : אחוז התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פעם אחת ביום, לפי כיתה ושנת סקר7.1תרשים 

 

 

 : אחוז התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פעם אחת ביום, לפי מגדר ושנת סקר7.2תרשים 
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 : אחוז התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פעם אחת ביום, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר7.3תרשים 
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 סיכום ומסקנות

עישון סיגריות הוא אחד מדפוסי ההתנהגות המסוכנים ביותר לבריאות, בהיותו גורם לנזקים 

בים ולתחלואות קשות. עישון סיגריות בקרב בני נוער נמצא קשור להתנהגויות סיכון רבות, כגון ר

הפרעות אכילה, צריכת אלכוהול מופרזת, קיום יחסי מין בגיל צעיר, בריונות, צריכת סמים, התנהגות 

צעירים,  עישון נרגילה בקרבתופעה של גם עבריינית ונשירה מבית הספר. לצד עישון סיגריות קיימת 

התנהגות הגוררת סיכונים דומים לאלו של עישון סיגריות. על אף כל זאת, מתבגרים רבים נמשכים 

 . חברתית להתנהגות של עישון סיגריות ועישון נרגילה, ורואים בהן כמקובלות

פעם, תדירות עישון -אי ומוצרי טבק עישון סיגריותהתנסות בפרק זה כלל שאלות בנוגע ל

פעם ולתדירות -עישון נרגילה איהתנסות בהתנסות ראשונה. בנוסף, נשאלו שאלות בנוגע לסיגריות וגיל 

, בעישון לאורך השניםפעם -איבשיעורי ההתנסות  ירידהעישון נרגילה. הממצאים מציגים מגמה של 

 ירידהבבחינת תדירות העישון, נראה שקיימת , הן של סיגריות והן של נרגילה. 1411לשנת  1441משנת 

כיתות י', אשר מציגים עלייה(, לצד הממצאים ב)למעט  1442ישון שבועי וימיומי של נרגילה משנת בע

. על עישון סיגריות בתדירות יומיומית, מדווחים 1442בעישון שבועי ויומיומי של סיגריות משנת  עלייה

ומיומי מדווחים מהתלמידים, מרביתם תלמידי כיתות י'. לעומת זאת, על עישון נרגילה על בסיס י 2%-כ

 מהתלמידים. 1%רק 

עוד עולה מהממצאים, שבאופן עקבי, בנים מדווחים בשיעור גבוה יותר מבנות, הן על עישון 

נראית מגמה של עלייה  המגזריםגיל ובשני המגזרים. בשני סיגריות והן על עישון נרגילה, בכל שכבות ה

ה שמדווחת על עישון, הן של סיגריות והן יסיהאוכלו-ח במקביל לעלייה בשכבות הגיל. תתבשכיחות הדיוו

 .של נרגילה בשיעור הגבוה ביותר, הם בנים מהמגזר הערבי
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 אלכוהול צריכת 11.2

 מבוא

במסגרת תהליך  צריכת אלכוהול הינה חלק ממגוון של התנהגויות סיכון בהן מתנסים בני נוער

לכוהול, כמו עישון וצריכת . שתיית אהיפרדות מהסביבה המוגנת של הביתההאוטונומית וביסוס הזהות 

ממכרים אחרים, היא פעמים רבות תוצאה של לחץ חברתי או של רצון להשתייך לקבוצת השווים חומרים 

(Botvin, & Griffin, 2007 .) 

שלב קריטי  (, מהווה14-11המוקדם )בין גילאי שגיל ההתבגרות  ,ממצאים מחקריים הראו

ת בקרב ילדים. המודעות לאלכוהול מתפתחת עוד בטרם ההתנסות בעיצוב הרגלי השתייה האלכוהולי

בפועל, ולכן עיצוב התפיסות בהקשר זה בשלב מוקדם, עשוי להשפיע ישירות על מועד ואופי צריכת 

(. נמצא שאלו אשר ידחו את Bell, Kelley-Baker, Rider, & Ringwalt, 2005ל בעתיד )והאלכוה

 ,באופן מובהקהקשורות באלכוהול בגיל ההתבגרות ציגו פחות בעיות י ,ואילך 12צריכת האלכוהול לגיל 

 ,Werch, Carlson, Owen, DiClementeלעומת אלו אשר יחלו בשתייה אלכוהולית בגיל נמוך יותר )

& Carbonari, 2001 מתמשכת של אלכוהול לאורך החיים, גבוהה פי תלותית (. בנוסף, נמצא שצריכה

. יתרה מזאת, כל 14לעומת אלו שהתחילו בגיל  13תות אלכוהול עד גיל ארבע בקרב אלו שהתחילו לש

את הסיכון לצריכה תלותית ומתמשכת לאורך החיים  13%שנה של עיכוב בצריכת אלכוהול מפחיתה ב

(Grant & Dawson, 1997; Spoth, Redmond, & Shin, 2001 .)  

יכונים בריאותיים צריכת אלכוהול בקרב מתבגרים נמצאה קשורה בקשת רחבה של ס

מעמידה את הצעירים היא והתנהגותיים שעלולים לפגוע ישירות במצב הפיזי, המנטלי, החברתי והכלכלי. 

שילוב של שתיית אלכוהול ונהיגה, אלימות בינאישית,  בסיכון גבוה לפיתוח התנהגויות סיכון כמו

והישגים  חברתיות-הגויות אנטיכת סמים, התנעבריינות, אגרסיביות ופשע, יחסי מין לא מוגנים, צרי

 ,Werch, et al., 2003; Werch, et al, 2001; Grant & Dawson, 1997; Spothאקדמיים נמוכים )

Redmond, & Shin, 2001מחקרים קודמים, ובכללם סקרי ה .)- HBSC  הקודמים, מצביעים על קשר

ויות סיכון אחרות )הראל ועמיתים, הדוק ביותר בין צריכה בעייתית של אלכוהול לבין מעורבות בהתנהג

1442.) 

 

 מדדי צריכת אלכוהול

של סדרת השאלות אשר עסקה בצריכת אלכוהול פתחה בהבהרת המושג, תוך התייחסות לכל סוג 

. השאלות י )כגון פחית בירה, כוס יין או כוסית משקה חריף, פרט ליין למטרות דת(משקה אלכוהול

שכרות, של הראשונה בשתיית אלכוהול, גיל ההתנסות הראשונה בנושא זה מתייחסות לגיל ההתנסות 

אביסה(.  הסות בצריכת אלכוהול מופרזת )שתייים השונים והתנישכיחות צריכת המשקאות האלכוהול

 סביב הנושאים הבאים: נוסחועשר שאלות -אחד
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 המשקאות שנכללו במדד זה הם:)שתייה מתונה(.  פעם בחודש לפחות שתיית משקה אלכוהולי .א

ויסקי, קוניאק, ) בירה, יין שלא למטרות קידוש או טקסים דתיים אחרים, משקה חריף אחר

 . (עראק או וודקה וסיידר אלכוהולי

שתייה מופרזת )שתיית אביסה(: תלמידים ששתו חמש מנות משקה אלכוהולי או יותר תוך מספר  .ב

 שעות, לפחות פעם אחת בשלושים הימים האחרונים. 

 פעם.  -יתלמידים שהשתכרו א .ג

 

 

 ממצאים עיקריים

ששתייה מתונה של אלכוהול ניתן לראות מציג את סיכום ממצאי הפרק הנוכחי. ( 13)לוח הלוח הבא 

(. הפער בין בנים ובנות בולט גם 11%-בנות )כבקרב ה( יותר מאשר 17%-שכיחה בקרב בנים )כ

זי הדיווח נמוכים יותר. בבחינת אם כי במדדים אלו אחו ,פעם-ה מופרזת, וגם בהתנסות בשכרות איבשתיי

ההבדל בין המגזרים, נראה ששתיה מתונה נפוצה יותר בקרב המגזר היהודי, כמו גם ההתנסות בשכרות. 

 שתייה מופרזת שכיחה יותר בקרב המגזר הערבי, אולם לא בפער רב. 

 

 2111: מדדים של צריכת אלכוהול 14לוח מסכם 

שתייה מתונה )לפחות 

אחת לחודש(
19.326.811.816.420.4

שתייה מופרזת )שתיית 

אביסה(
12.517.77.213.412.1

14.120.47.99.116.0השתכרות אי פעם

סה"כ בנותסה"כ בניםסה"כהמדד
סה"כ מגזר 

ערבי

סה"כ מגזר 

יהודי

 

 

 מתונה של אלכוהולצריכה 

מהתלמידים. בשנת  12%-ידי כ-לפחות פעם בחודש מדווחת על שתייה מתונה של אלכוהול

(. הירידה נצפית 12%-)כ 1441( ושנת 12%-)כ 1442, לעומת שנת במדד זה ירידה ישנההסקר הנוכחי 

-ת )כ(, והן בקרב הבנו1441ובשנת  1442בשנת  22%-, לעומת כ1411-ב 17%-הן בקרב הבנים )כ

 (.1441בשנת  15%-ו 1442בשנת  17%-, לעומת כ1411ב 11%

היפוך של מגמות; לצד ירידה בקרב תלמידים מהמגזר  , ישנובבחינת ההבדלים בין המגזרים 

-(, תלמידים מהמגזר הערבי מדווחים דווקא על עלייה )מכ1411-ב 14%-לכ 1442-ב 12%-היהודי )מכ

בשכיחות מתונה כלוסיה המדווחת על צריכת אלכוהול האו-(. תת1411-ב 12%-, לכ1442-ב 11%

(, ואילו זו המדווחת על צריכת אלכוהול 32%-הגבוהה ביותר, הינה בנים בכיתה י' מן המגזר היהודי )כ

 (.  2%באותה התדירות בשכיחות הנמוכה ביותר היא בנות מן המגזר הערבי והיהודי בכיתות ו' )
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אלכוהולי כלשהו, שלא למטרות דת, לפחות פעם בחודש,  משקהאחוז התלמידים ששותים : 8לוח 

 לפי מגזר, מגדר וכיתה

 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

16.56.011.328.76.017.419.76.012.9ו'

20.613.216.921.88.315.120.911.916.4ח'

44.921.233.125.87.516.739.817.528.7י'

27.313.520.425.47.316.426.811.819.3סה"כ 

1,7601,9773,7376927391,4312,4522,7165,168סה"כ משיבים

כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי
כיתה

 
 

 ±.  %1הינו  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

משקה אלכוהולי כלשהו, שלא למטרות דת, לפחות פעם אחוז התלמידים ששותים : 8.1תרשים 

 בחודש, לפי כיתה ושנת סקר

 

 

משקה אלכוהולי כלשהו, שלא למטרות דת, לפחות פעם אחוז התלמידים ששותים : 8.2תרשים 

 בחודש, לפי מגדר ושנת סקר
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משקה אלכוהולי כלשהו, שלא למטרות דת, לפחות פעם אחוז התלמידים ששותים : 8.3תרשים 

 בחודש, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר
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 השוואה בינלאומית

 

 מתונה בשתייההתלמידים מישראל לבין תלמידי שאר המדינות,  מציג השוואה בין 5.3תרשים 

. הממצאים מראים שהתלמידים הישראלים י, שלא למטרות דתאלכוהולמשקה של )לפחות אחת לשבוע( 

 . 11%-שלישי ביחס למדינות האחרות, עם כבמקום הבמדד זה ים מדורג

 

שלא למטרות דת, לפחות פעם שותים משקה אלכוהולי, ש 11בגיל  תלמידים: אחוז ה8.4תרשים 

 בשבוע, לפי מדינה
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 צריכה מופרזת של אלכוהול

או יותר תוך שעות ספורות,  אלכוהול של חמש מנותכשתייה  מוגדרתצריכת אלכוהול מופרזת 

ים המדווח מבין התלמידים 12%-מצביעים על כ לפחות פעם אחת בשלושים הימים האחרונים. הנתונים

(. כמו כן, בעוד בכיתה 13%-)כ 1442על שתיית אלכוהול מופרזת, כאשר ממצא זה דומה לנמצא בשנת 

-)כ 1411( לשנת 12%-)כ 1442ו' נצפית ירידה משמעותית ביותר בצריכת אלכוהול מופרזת בין שנת 

 .1411בשנת  12%-לעומת כ 1442בשנת  17%-כ ;(, המגמה הינה הפוכה בכיתה י'2%

 

חוז התלמידים ששתו חמש מנות משקה אלכוהולי או יותר, תוך מספר שעות, לפחות פעם : א9לוח 

 אחת בשלושים הימים האחרונים, לפי מגזר, מגדר וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

8.34.16.224.45.515.012.64.58.6ו'

12.06.09.017.75.311.513.55.89.7ח'

29.812.521.220.07.713.927.111.219.2י'

16.77.512.120.76.213.417.77.212.5סה"כ 

1,7461,9413,6876887331,4212,4342,6745,108סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±.  %1הינו  22%ברמת ביטחון של  *רווח בר סמך

תוך מספר שעות, לפחות  : אחוז התלמידים ששתו חמש מנות משקה אלכוהולי או יותר,9.1תרשים 

 פעם אחת בשלושים הימים האחרונים, לפי כיתה ושנת סקר
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: אחוז התלמידים ששתו חמש מנות משקה אלכוהולי או יותר, תוך מספר שעות, לפחות 9.2תרשים 

 פעם אחת בשלושים הימים האחרונים, לפי מגדר ושנת סקר

 

 

אלכוהולי או יותר, תוך מספר שעות, לפחות : אחוז התלמידים ששתו חמש מנות משקה 9.3תרשים 

 פעם אחת בשלושים הימים האחרונים, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר

 

 
 

 

 השתכרות ממשקאות אלכוהוליים

נצפתה עלייה  1442ועד  1225התנסות בשכרות אי פעם. בין השנים על התלמידים נשאלו 

בשנת  ולם,אמהתלמידים.  14%-כ מתונה אך עקבית בדיווח על התנסות בשכרות, עד לשכיחות של

בקרב  14%-בקרב הבנות וכ 5%-כ ;. מגמה זו נכונה לשני המינים כאחד13%-כישנה ירידה ל 1411

בקרב הבנים. הירידה בדיווחי השכרות בין  15%-בקרב הבנות וכ 12%-כ ;1442הבנים, לעומת שנת 

אולם זו משמעותית ביותר בכיתה ו'  –ו', ח', י'  –נצפתה בכל הכיתות הנבדקות  1411לשנת  1442שנת 

 (. 13%לעומת  2%-)כ
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 פעם, לפי מגזר, מגדר וכיתה -: אחוז התלמידים שהשתכרו אי11לוח 
 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

7.91.84.918.12.010.110.61.96.3ו'

16.67.612.112.91.37.115.66.010.8ח'

41.820.331.116.63.410.034.915.725.3י'

22.19.916.015.92.29.120.47.914.1סה"כ 

1,7431,9483,6916897361,4252,4322,6845,116סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 
 

 ±. 1הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

 פעם, לפי כיתה ושנת סקר-: אחוז התלמידים שהשתכרו אי11.1תרשים 

 

 

 פעם, לפי מגדר ושנת סקר -: אחוז התלמידים שהשתכרו אי11.2 תרשים
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 פעם, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר-: אחוז התלמידים שהשתכרו אי11.3תרשים 
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 השוואה בינלאומית

 

במדד הדיווח מציג השוואה בין התלמידים מישראל לבין תלמידי שאר המדינות,  14.3תרשים 

 נמוך,וליים. הממצאים מראים שהתלמידים הישראלים מדורגים על השתכרות משתיית משקאות אלכוה

שדיווחו על כך שהשתכרו לפחות פעם  12-ו 12, 11וז התלמידים בגילאי , באח12%-עם כ 23-במקום ה

 אחת משתיית משקה אלכוהולי. 

 

 , שהשתכרו לפחות פעם אחת, לפי מדינה15-, ו13, 11בגילאי  התלמידים: אחוז 11.4תרשים 
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 כום ומסקנותסי
 

צריכת אלכוהול הינה חלק מקשת רחבה של התנהגויות סיכון בהן מתנסים בני נוער. המודעות  

לאלכוהול מתפתחת בגיל ההתבגרות המוקדם, עוד בטרם ילדים מתנסים בשתיית אלכוהול בפועל. ככל 

של אלכוהול שגיל ההתנסות ההתחלתית נמוך יותר, כך גדלים הסיכויים לצריכה מתמשכת עד תלותית 

 לאורך החיים. צריכת אלכוהול בקרב מתבגרים מעמידה אותם בסיכון גבוה לפתח התנהגויות סיכון כמו

שילוב של שתיית אלכוהול ונהיגה, אלימות בינאישית, עבריינות, אגרסיביות ופשע, יחסי מין לא מוגנים, 

 דמיים נמוכים.  חברתיות, גרימת נזק לרכוש והישגים אק-צריכת סמים, התנהגויות אנטי

 היבפרק זה נשאלו שאלות בנוגע לשתייה מתונה של אלכוהול, שתייה מופרזת של אלכוהול )שתי 

אביסה( והתנסות בשכרות. ככלל, הממצאים מצביעים על ירידה עקבית בשתיית אלכוהול מתונה )לפחות 

-וכ 1442בשנת  12%-, כ1441בשנת  12%-, כ1225בשנת  15%-פעם בחודש( לאורך השנים )כ

מגזר הערבי, ב, חושפת עלייה 1442לשנת  1411(. השוואה בין המגזרים, בין שנת 1411בשנת  12%

האוכלוסיה המדווחת על -בקרב בנים ובנות כאחד, ואילו ירידה בקרב המגזר היהודי בשני המינים. תת

-המגזר היהודי )כצריכת אלכוהול לפחות אחת לחודש בשכיחות הגבוהה ביותר, הינה בנים בכיתה י' מן 

32%.) 

מנות או יותר תוך שעות ספורות, לפחות אחת  2הממצאים בנוגע לשתייה מופרזת של אלכוהול ) 

(. בנים 13%-)כ 1442 לשנתבהשוואה  (12%-)כ 1411בשנת  שיעור דומה של שכיחותלחודש( מציגים 

בשני המגזרים ובכל  (,7%-( מבנות )כ15%-אביסה בשיעור גבוה הרבה יותר )כ המדווחים על שתיי

 .1442-ועד ל 1225הגילאים. שיעור הדיווח על ההתנסות בשכרות עלה בהדרגתיות עם השנים, משנת 

 2%-של כ נתון זה תואם לממצאי הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, אשר מציגים עלייה

המבורגר, אזרחי, -)בר 1442-ל 1442, בין השנים 11-15בדיווח על השתכרות בקרב נוער בגילאי 

מגמת העלייה נשברה   1411בשנת (. יחד עם זאת, לפי ממצאי הדו"ח הנוכחי, 1442רוזינר וניראל, 

. ירידה זו נצפתה בקרב שני המינים מהתלמידים 13%-לכ 14%-מכ שכן נראית ירידה בדיווח על מדד זה,

  והן בקרב כל שכבות הגיל.
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 צריכת סמים 11.3

 מבוא

גרות, קיימת עלייה בהופעתן של התנהגויות סיכון, ביניהן התנסות בשימוש במהלך תקופת ההתב

(. עם השנים קיימת ירידה בגיל ההתנסות ההתחלתית בשימוש בסמים Steinberg, 2008בסמים שונים )

(Hibell et al., 2004 התנסות זו, בעיקר בגיל מוקדם, עלולה להוביל להתנהגויות בעלות תוצאות .)

שימוש יתר בסמים, התנסות בחומרים )סמים( מסוכנים יותר, תלות פיזית ופסיכולוגית  הרסניות, כגון

(. מעבר Chen, Storr & Anthony, 2009; Botvin, & Griffin, 2007בסם והתמכרות אליו )

לתוצאות אלו, שימוש בסמים נקשר להתנהגויות סיכון רבות אחרות, כגון מעורבות בפשיעה ואלימות 

(, היעדרות מבית Grossman & Markowitz, 2002(, קיום יחסי מין לא מוגנים )1442 )דרור ושוורץ,

 (. Hallfors et al., 2002הספר ונשירה מלימודים )

חוקי, הוא -הסם שנמצא בשימוש הרחב ביותר, בקרב מתבגרים ומבוגרים, על אף היותו בלתי

שמתבגרים עושים שימוש בסם  ,צאהמחקר נמ בספרות(. Bogt, Fotiou & Gabhainn, 2004הקנביס )

 & Lee, Neighborsזה מסיבות מגוונות, כגון שיפור מצב הרוח, קונפורמיות חברתית והירגעות )

Woods, 2007 מקושר לטווח רחב של גבוההגיל צעיר וכן בתדירות ב(. אולם שימוש בקנביס, בייחוד ,

(, הדרדרות בתפקודים לימודיים Van-Ours & Williams, 2009בעיות, ביניהן ליקויים קוגניטיביים )

(, נטילת סיכונים, אגרסיביות, עבריינות וכן נטייה Bachman et al., 2008ונשירה מבית הספר )

 (. Griffith-Lendering et al., 2011כאון ולחרדה )ילד

 

 

 מדדי צריכת סמים

תוך בחינת  LSD-ו השאלות אשר דנו בנושא זה התמקדו בצריכת חשיש/מריחואנה )גראס(, אקסטזי

תלמידי בקרב  . השאלות נשאלוודשים האחרונים(הח 11שכיחות הפעולה )לפחות פעם אחת במהלך 

 דתי ומגזר דתי.-בשלושה מגזרים: מגזר ממלכתי, מגזר ממלכתי בלבד כיתות י'
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 ממצאים עיקריים

 

 )כיתות י' בלבד( 2111: מדדים של צריכת סמים 15לוח מסכם 

שימוש בחשיש/מריחואנה לפחות 

פעם אחת בשנה האחרונה
6.07.84.3

שימוש באקסטזי/LSD לפחות 

פעם אחת בשנה האחרונה
3.75.32.0

סה"כ בנותסה"כ בניםסה"כהמדד

 

 

בחשיש/מריחואנה )קנביס( דיווחו על שימוש בכיתות י' מהתלמידים  2%-מן הממצאים עולה שכ

נראה שהתופעה שכיחה יותר בקרב המגזר  .עשר החודשים האחרונים-לפחות פעם אחת במהלך שניים

תן להבחין בהשוואה לאורך השנים ני(, וכן בקרב בנים יותר מאשר בנות בכל המגזרים. 14%-הערבי )כ

בשנת  נבלמהבקרב המגזר הממלכתי לאורך השנים, אשר  במגמת ירידה בשימוש בחשיש/מריחואנה 

 . בעלייה קלה של כחצי אחוז 1411

 

החודשים האחרונים  12שהשתמשו לפחות פעם אחת במהלך  בכיתות י' : אחוז התלמידים11לוח 

 ומגזר , לפי מגדר)קנביס( בחשיש/מריחואנה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

6.84.05.45.10.83.012.37.29.77.84.36.0סה"כ 

4114488591561272832042224267717971,568סה"כ משיבים

כל המדגםמגזר ערבימגזר ממלכתי מגזר ממלכתי דתי

 

 ±.1.1הינו %  22%ך ברמת ביטחון של *רווח בר סמ

 

שהשתמשו לפחות פעם אחת במהלך ( הממלכתי)בכיתות י', במגזר : אחוז התלמידים 11.1תרשים 

 החודשים האחרונים בחשיש/מריחואנה, לפי מגדר ושנת סקר 12
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 השוואה בינלאומית

 

הממצאים  .ותמציג השוואה בין התלמידים מישראל לבין תלמידי שאר המדינ 11.1תרשים 

 12, באחוז התלמידים בגיל (12-במקום ה) שראלים מדורגים באופן יחסי במרכזמראים שהתלמידים הי

 .(2%)כ הימים האחרונים 24-שדיווחו שעישנו חשיש/מריחואנה/קנביס לפחות פעם אחת ב

 

 ימים האחרונים חשיש/ 31-, שעישנו לפחות פעם אחת ב15בגיל  התלמידים: אחוז 11.2תרשים 

 מריחואנה/ קנביס, לפי מדינה 
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מהתלמידים  3%-על כ תועומד כה יותר ביחס למריחואנה, נמו LSDשכיחות הצורכים אקסטזי או 

(, ובנות 14%במגזר הערבי מדווחים על כך בשכיחות הגבוהה ביותר ). בנים , בנים יותר מבנותבכיתות י'

, נראית עלייה קלה 1441-ו 1442השוואה לשנים דתי אינן מדווחות על כך כלל. ב-מהמגזר הממלכתי

 בקרב תלמידי כיתות י' במגזר הממלכתי. LSDאקסטזי או בשיעור הצורכים 

 

החודשים האחרונים  12שהשתמשו לפחות פעם אחת במהלך בכיתות י' : אחוז התלמידים 12לוח 

 ומגזר , לפי מגדרLSDבאקסטזי או 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

3.42.42.93.20.01.610.04.17.15.32.03.7סה"כ 

4104488581271572842072214287448261,570סה"כ משיבים

כל המדגםמגזר ערבימגזר ממלכתי דתימגזר ממלכתי

 

 ±. %1ו הינ 22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 
שהשתמשו לפחות פעם אחת במהלך ( הממלכתי)בכיתות י', במגזר : אחוז התלמידים 12.1תרשים 

 , לפי מגדר ושנת סקרLSDהחודשים האחרונים באקסטזי או  12
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 סיכום ומסקנות

התנסות בשימוש בסמים שונים מהווה התנהגות סיכון האופיינית לתקופת גיל ההתבגרות וכרוכה 

מעותיים לרווחתם ולבריאותם הנפשית והפיזית של המעורבים בכך. התנסות בסמים בגיל בסיכונים מש

מוקדם, עלולה להוביל להתנהגויות בעלות תוצאות הרסניות יותר כמו התמכרות לחומרים שונים. מלבד 

זאת, שימוש בסמים נקשר להתנהגויות סיכון רבות אחרות, כגון מעורבות בפשיעה ואלימות, קיום יחסי 

ין לא מוגנים היעדרות מבית הספר ונשירה מלימודים. הסם שנמצא בשימוש הרחב ביותר, הן בקרב מ

מתבגרים והן בקרב בוגרים, על אף היותו בלתי חוקי, הוא הקנביס. השאלות בפרק זה נשאלו בקרב 

 חילוני בלבד.-תלמידי כיתות י', במגזר היהודי

פערים בין המגזרים בשימוש בסמים שונים.  ים עלהממצאים מלמד ניתן לראות כימן הסקר הנוכחי, 

מתלמידי כיתות י' במגזר הערבי השתמשו במריחואנה/חשיש לפחות פעם אחת בשנה  7%-בעוד שכ

דתי עשו שימוש באותו -מאלו במגזר הממלכתי 2%-מהתלמידים במגזר הממלכתי ו 2%-האחרונה, כ

 ( בשלושת המגזרים. 3%-( לבנות )כ5%-הסם. קיימים פערים בולטים בין בנים )כ

. גם כאן ניתן לראות פער גדול בין 3%-שכיחות השימוש באקסטזי נמוכה יותר ועומדת על כ

הקבוצה שעושה שימוש בסם זה בשכיחות הגבוהה ביותר הם בנים מהמגזר הערבי -המגזרים, כאשר תת

(14% .) 
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 רשימת מקורות: עישון סיגריות ונרגילה
 

. עבודה לשם קבלת תופעת עישון נרגילה בקרב מתבגרים בישראל: ניתוח סוציולוגי(. 1443ל. )קורן, 

 אילן.-תואר דוקטור, מחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר

נוער בישראל: בריאות, רווחה נפשית וחברתית, ודפוסי (. 1442הראל, י., מולכו, מ.,  וטילינגר, א.  )

-1223( וניתוח מגמות בין השנים 1441. סיכום ממצאי המחקר הארצי השלישי )וןהתנהגויות סיכ

. תכנית המחקר הבינלאומי על רווחתם ובריאותם של בני נוער. המחלקה לסוציולוגיה 1441

 אילן. -ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר
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 רשימת מקורות: צריכת אלכוהול

 
השימוש בחומרים פסיכואקטיביים בקרב (. 1442המבורגר, ר., אזרחי, י., רוזינר, א., וניראל, ר. )-בר

. הרשות הלאומית למלחמה בסמים VII: מחקר אפידמיולוגי 3009תושבי מדינת ישראל 
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 אישית-אלימות בין. 11

 מבוא

אלימות בקרב צעירים היא בעיה קשה במדינות רבות ברחבי העולם, אשר מהווה מקור לדאגה 

לדים ובני נוער שב ועולה לדיון (. נושא האלימות בקרב יHarel, 1999; Krug et al., 2002רבה )

כנגד פעמים רבות, בעיקר סביב אירועי אלימות קיצוניים, כגון מעורבות בני נוער במעשי רצח, שוד, 

או אלימות על רקע מיני. יחד עם זאת, נראה שעיקר הבעיה אינו במקרים הקיצוניים, אלא חסרי ישע, 

לאלימות בדרגות חומרה שונות )הראל ועמיתיו,  יומיים של בני הנוער-דווקא במעורבות ובחשיפה היום

1441 .) 

מאבק פיזי הוא אופן הצגת האלימות הנפוץ ביותר בקרב מתבגרים. סוג אלימות זה נקשר לפגיעה 

(, ואף נמצא קשור לשימוש בחומרים Pickett et al., 2005מכוונת שדורשת טיפול רפואי מקצועי )

 ,.Molcho et al., 2004; Nansel et al., 2003; Sousa et alממכרים ובעיות התנהגותיות נוספות )

(. בנוסף, נמצא קשר בין מעורבות במאבקים פיזיים בקרב ילדים, לבין דיווח על חוסר שביעות 2010

רצון מהחיים, מערכות יחסים דלות עם בני משפחה ובני קבוצת השווים, תחושות של דחייה ובדידות 

(. משתנים אלו נמצאו גם כמנבאים Laufer & Harel, 2003הספר )ותפיסות שליליות בנוגע לבית 

 (.1222מעורבות יתר בבריונות ובנשיאת נשק )הראל, 

בריונות, קורבנות וקטטות הם סוגים שונים של מעורבות באלימות במהלך תקופת גיל 

עולה מילולית אישי, תוך שימוש באגרסיביות. היא מערבת פ-ההתבגרות. בריונות היא הכרזה על כוח בין

או פיזית שלילית שיש לה כוונה עוינת, שגורמת למתח אצל הקורבנות, חוזרת על עצמה לאורך זמן 

(. נמצא שככל שמעורבות Craig & Harel, 2004ומערבת הבדלי כוחות בין הבריונים לקורבנותיהם )

, פיזיות, פסיכולוגיות בני הנוער בהתנהגויות אלו רבה יותר, כך גבוהים סיכוייהם לפתח בעיות רגשיות

(. מעורבות בבריונות מקושרת במעורבות בהתנהגויות סיכון Laufer & Harel, 2003ואקדמיות )

 & Molcho et al., 2004;  Laufer, Harelאחרות, כגון שתיית אלכוהול, עישון ושימוש בסמים )

Molcho, 2006 ( . 

השפעה  נהוה התלמיד בבית הספר ישספרית, נמצא שלאלימות שחו-בנוגע לאלימות במסגרת בית

(. 1442כסאברי, רוזינר ואסטור, -ישירה על רמת ההישגים, מעל ומעבר לגורמים אחרים )בנבישתי, חורי

נמצאה  , הן על ידי חברים ללימודים והן על ידי סגל בית הספר,במסגרת בית ספריתקורבנות בנוסף, 

 בנוגעלתחושות של פחד  ילמובגרום הכו ,ריספ-ולאקלים הבית סביבת בית הספרקשורה למשתנים ב

  (. Astor, Bnbenishty, Zeira & Vinokur, 2002הגעה לבית הספר )ל

 

 



211

 מדדי אלימות

 בריונותה הבחנה בין תנעש, כאשר , מתוכן נגזרו שבעה מדדיםשאלות בנושא אלימות 22השאלון כלל 

כוונה ב"הטרדות, הצקות ובריונות": קדמה לנבדק, המגדירה את הנפתחו בה השאלותלבין קורבנות. 

כאשר תלמיד אחר או קבוצת תלמידים עושים או אומרים דברים לא נעימים שפוגעים בתלמיד, וכן כאשר 

מרגיזים תלמיד בכוונה שוב ושוב בצורה שפוגעת בו כולל דחיפות ומכות, או כאשר עושים עליו "חרם". 

 מדדי הטרדות, הצקות ובריונות: 

שלוש פעמים או יותר בחודשיים , בשטח בית הספרי בריונות, הטרדות או הצקות השתתפות במעש .1

האחרונים. 

 מדדי קורבנות: 

שלוש פעמים או יותר בחודשיים , בשטח בית הספרקורבנות למעשי בריונות, הטרדות או הצקות  .1

האחרונים. 

מדדים בנושא קטטות פיזיות:

בקטטה פיזית.  החודשים האחרונים השתתפו 11תלמידים שבמהלך  .1

החודשים האחרונים השתתפו בקטטה פיזית לפחות שלוש פעמים.  11תלמידים שבמהלך  .1

 מדדים בנושא נשיאת נשק:

הימים האחרונים נשאו עימם נשק כגון סכין, אולר, מקל )אלה( או אקדח.  24תלמידים שבמהלך  .1

מקל )אלה( או אקדח הימים האחרונים נשאו עימם נשק כגון סכין, אולר,  24 -תלמידים שב .1

 . הספר-שטח ביתבתוך 

לפי סוג הנשק. בית הספרשטח ב הימים האחרונים, 24 -תלמידים שנשאו נשק ב .2

ממצאים עיקריים

מהתלמידים השתתפו  14%-כש, ניתן לראות (12)לוח  בלוח המסכם את כל מדדי האלימות

תוך ב שקדמו למילוי הסקר,בחודשיים ונות ירלב היו קורבנות של תלמידים דומה ושיעורבמעשי בריונות 

 -כ עומד עלבשנה האחרונה פעמים ש ובקטטות לפחות שלהתלמידים שהשתתפו אחוז . שטח בית הספר

בכל המדדים בכלל.  11%-בתוך שטח בית הספר לבין כ 2%-נע בין כנשק  ושנשאהתלמידים אחוז  .5%

המגזר ו כן, הוא הרבה יותר גבוה בקרב הבנות. כמבקרב היקף האלימות בקרב הבנים גבוה יותר מאשר 

 שאין שינוי משמעותי עם הגיל. בנוסף נראה. הערבי
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 2111 אלימות בכלל ובשטח בית הספרם של מדדי: 16לוח מסכם 

השתתפות במעשי בריונות, 

הטרדות או הצקות בבי"ס
9.614.64.716.47.2

קורבנות למעשי בריונות, 

הטרדות או הצקות בבי"ס
10.313.76.917.97.5

השתתפות בקטטות בכלל בשנה 

האחרונה
32.250.613.936.830.5

השתתפו בקטטות בכלל לפחות 

שלוש פעמים
7.912.92.99.57.3

נשיאת נשק בכלל בחודש 

האחרון
10.617.43.819.47.4

נשיאת נשק בשטח ביה"ס 

בחודש האחרון
8.714.03.418.45.2

סה"כ מגזר 

יהודי
סה"כ בנותסה"כ בניםסה"כהמדד

סה"כ מגזר 

ערבי

 

 

 הטרדות, הצקות ובריונות

קות לתלמידים התלמידים נשאלו בנוגע לתדירות השתתפותם במעשי בריונות, הטרדות או הצ

מהתלמידים דיווחו על השתתפות במעשי  14% -שכ ,ניתן לראות 1אחרים בשטח בית הספר. בלוח 

בחודשיים האחרונים.  שלוש פעמיםבריונות, הצקות והטרדות כלפי תלמידים אחרים, לכל הפחות 

ם ובכל (, בשני המגזרי2%-( מבנות )כ12%-בנים דיווחו על התנהגות זו בשכיחות גבוהה יותר )כ

( ביחס לבנים 12%-הכיתות. בנים מהמגזר הערבי מדווחים על התנהגות זו בשכיחות גבוהה ביותר )כ

(. בקרב כיתות ו' ניכרת ירידה משמעותית בשכיחות ההשתתפות במעשי 11%-מהמגזר היהודי )כ

 (. 14%-)כ 1411( לשנת 15%-)כ 1442בריונות, הצקות והטרדות, משנת 

 

לוח 1: אחוז התלמידים שהשתתפו במעשי בריונות, הטרדות או הצקות בשטח בית הספר, שלוש 

 פעמים או יותר בחודשיים האחרונים, לפי מגזר, מגדר וכיתה 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

8.43.45.933.110.321.714.95.310.1ו'

10.03.97.023.14.513.813.44.18.8ח'

13.24.08.621.55.913.715.44.610.0י'

10.53.87.225.96.916.414.64.79.6סה"כ 

1,7271,9313,6586717241,3952,3982,6555,053סה"כ משיבים

כיתה

כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 
 ±. 1הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 
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תרשים 1.1: אחוז התלמידים שהשתתפו במעשי בריונות, הטרדות או הצקות בשטח בית הספר, 

 שלוש פעמים או יותר בחודשיים האחרונים, לפי כיתה ושנת סקר

 

 

, בשטח בית הספרבמעשי בריונות, הטרדות או הצקות שהשתתפו : אחוז התלמידים 1.2תרשים 

 שלוש פעמים או יותר בחודשיים האחרונים, לפי מגדר ושנת סקר

 

 

תרשים 1.3: אחוז התלמידים שהשתתפו במעשי בריונות, הטרדות או הצקות בשטח בית הספר, 

 שלוש פעמים או יותר בחודשיים האחרונים, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר
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 השוואה בינלאומית

בין התלמידים מישראל לבין התלמידים משאר המדינות השותפות מציג השוואה  1.3תרשים 

ים הישראלים מדורגים במחקר, במדד המתאר השתתפות במעשה בריונות. הממצאים מראים כי התלמיד

, כלומר יחסית במרכז, במדד הדיווח על השתתפות במעשה בריונות בתוך שטח (2%-)עם כ 12-במקום ה

 פעמים בחודשיים האחרונים. 2בית הספר, לכל הפחות 

 

, הטרדות או הצקות שהשתתפו במעשה בריונות 15-ו 13, 11: אחוז התלמידים בגילאי 1.4תרשים 

 בשטח בית הספר לפחות שלוש פעמים בחודשיים האחרונים תלמידים אחריםכלפי 
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 קורבנות

ות בשטח התלמידים נשאלו בנוגע לתדירות שבה היו קורבנות למעשי בריונות, הטרדות או הצק

מהתלמידים דיווחו על קורבנות  14%-ים בחודשיים האחרונים. כפעמשלוש בית הספר, לכל הפחות 

פער בין בנים לבנות ה(. 7%-( משכיחות הבנות )כ13%-כפולה )כ הבניםשכיחות  , כאשרבתדירות שכזו

( מבנים ובנות 15%-בנים ובנות מהמגזר הערבי מדווחים על שכיחות גבוהה יותר )כ. קיים בשני המגזרים

(. עם הגיל קיימת ירידה בשכיחות התלמידים המדווחים על היותם קורבנות 5%-מהמגזר היהודי )כ

 בכיתה י'( וניכר שמגמה זו הינה עקבית לאורך השנים.  5%-בכיתה ו' לעומת כ 12%-למעשי בריונות )כ

 

, בשטח בית הספר: אחוז התלמידים שהיו קורבנות למעשי בריונות, הטרדות או הצקות 2לוח 

 שלוש פעמים או יותר בחודשיים האחרונים, לפי מגזר, מגדר וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

12.16.69.424.818.521.715.59.912.7ו'

11.34.27.823.59.616.614.55.610.1ח'

7.82.95.419.911.015.511.05.28.1י'

10.44.67.522.713.017.913.76.910.3סה"כ 

1,7271,9333,6606727241,3962,3992,6575,056סה"כ משיבים

כיתה

כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1הינו %  22%מת ביטחון של *רווח בר סמך בר

 

בשטח בית : אחוז התלמידים שהיו קורבנות למעשי בריונות, הטרדות או הצקות 2.1תרשים 

 שלוש פעמים או יותר בחודשיים האחרונים, לפי כיתה ושנת סקר, הספר
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בשטח בית : אחוז התלמידים שהיו קורבנות למעשי בריונות, הטרדות או הצקות 2.2תרשים 

 שלוש פעמים או יותר בחודשיים האחרונים, לפי מגדר ושנת סקר, הספר

 

 

בשטח בית : אחוז התלמידים שהיו קורבנות למעשי בריונות, הטרדות או הצקות 2.3תרשים  

 , פעמיים ושלוש פעמים או יותר בחודשיים האחרונים, לפי מגזר, מגדר ושנת סקרהספר
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 השוואה בינלאומית

בין התלמידים מישראל לבין התלמידים משאר המדינות השותפות ואה מציג השו 1.3תרשים 

במחקר, במדד הדיווח על קורבנות למעשה בריונות. הממצאים מראים כי התלמידים הישראלים מדורגים 

בתוך שטח בית הספר, לכל הפחות דיווח על קורבנות למעשה בריונות במדד ה 14%-עם כ 14-במקום ה

 ים.פעמים בחודשיים האחרונ 2

 

למעשי בריונות, הטרדות או  ורבנותשהיו ק 15-ו 13, 11: אחוז התלמידים בגילאי 2.4תרשים 

 הצקות בשטח בית הספר לפחות שלוש פעמים בחודשיים האחרונים
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 קטטות פיזיות

החודשים האחרונים.   11התלמידים נשאלו בנוגע לתדירות השתתפותם בקטטה פיזית במהלך 

דיווחו שהשתתפו בקטטה פיזית  5%-( וכ2יווחו שהשתתפו בקטטה פיזית )לוח מהתלמידים ד 21%-כ

מגזרים דיווחו (. בנים משני ה3פעמים במהלך החודשיים שקדמו למילוי הסקר )ראה לוח  2לכל הפחות 

במגזר הערבי(  22%-במגזר היהודי וכ 32%-בשכיחות גבוהה הרבה יותר )כ על השתתפותם בקטטה

במגזר הערבי(. עם הגיל קיימת ירידה במדד  12%-במגזר היהודי וכ 11%-זרים )כמאשר בנות משני המג

 בכיתה י'(.  17%-בכיתה ו' לעומת כ 25%-ההשתתפות בקטטה )כ

 

החודשים האחרונים, לפי מגדר,  12במהלך שהשתתפו בקטטה פיזית : אחוז התלמידים 3לוח 

 מגזר וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

56.415.536.059.528.744.157.219.238.2ו'

47.311.729.558.113.035.650.112.131.1ח'

43.78.626.246.414.830.644.410.327.4י'

49.111.930.554.718.836.850.613.932.2סה"כ 

1,7271,9303,6576727241,3962,3992,6545,053סה"כ משיבים

כיתה

כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.1הינו %  22%ברמת ביטחון של *רווח בר סמך 

 

, לפי החודשים האחרונים 12שהשתתפו בקטטה פיזית במהלך : אחוז התלמידים 3.1תרשים 

 כיתה ושנת סקר
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, לפי החודשים האחרונים 12שהשתתפו בקטטה פיזית במהלך : אחוז התלמידים 3.2תרשים 

 מגדר ושנת סקר

 

 

, לפי החודשים האחרונים 12טה פיזית במהלך שהשתתפו בקט: אחוז התלמידים 3.3תרשים 

 מגדר, מגזר ושנת סקר

 

 

לפחות שלוש החודשים האחרונים  12שהשתתפו בקטטה פיזית במהלך : אחוז התלמידים 4לוח 

 פעמים, לפי מגזר, מגדר וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

13.92.98.416.16.211.214.53.89.2ו'

10.03.26.616.72.19.411.82.97.4ח'

12.41.57.012.23.47.812.42.07.2י'

12.12.57.315.03.99.512.92.97.9סה"כ 

1,7271,9303,6576727241,3962,3992,6545,053סה"כ משיבים

כיתה

כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 4.7הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 
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 נשיאת נשק

  נושא זה נשאלו שאלות הן על נשיאת נשק באופן כללי, והן על נשיאת נשק בשטח בית הספר.ב

הימים האחרונים נשאו עמם נשק כגון סכין, אולר, אלה או אקדח,  24התלמידים נשאלו האם במהלך 

הימים שקדמו למילוי  24מהתלמידים דיווחו שנשאו נשק במהלך  11%-באופן כללי ובשטח בית הספר. כ

 13%מהתלמידים דיווחו שעשו זאת בתוך שטח בית הספר ) 2%-בנות(, וכ 3%-בנים וכ 17%-סקר )כה

רבי נמצאה בנות(. בשני המדדים של נשיאת נשק, שכיחות הדיווח של בנים מהמגזר הע 2%-בנים וכ

 5%-בתוך שטח בית הספר( משכיחות דיווחם של בנים מהמגזר היהודי )כ 24% גבוהה יותר )למשל

 בית הספר(.  בשטח

 

הימים האחרונים נשאו עימם נשק כגון סכין, אולר, מקל  31: אחוז התלמידים שבמהלך 5לוח 

 )אלה( או אקדח, לפי מגדר, מגזר וכיתה 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

10.12.06.135.75.120.417.02.910.0ו'

9.03.06.026.65.115.913.63.68.6ח'

16.34.110.236.47.221.821.74.913.3י'

11.83.07.432.95.819.417.43.810.6סה"כ 

1,7141,9213,6356697241,3932,3832,6455,028סה"כ משיבים

כיתה

כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 4.5הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

נשאו עימם נשק כגון סכין, אולר, הימים האחרונים  31: אחוז התלמידים שבמהלך 5.1תרשים 

 מקל )אלה( או אקדח, לפי כיתה ושנת סקר 
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הימים האחרונים נשאו עימם נשק כגון סכין, אולר, מקל  31: אחוז התלמידים שבמהלך 5.2תרשים 

 )אלה( או אקדח, לפי מגדר ושנת סקר 

 

 

שק כגון סכין, אולר, הימים האחרונים נשאו עימם נ 31: אחוז התלמידים שבמהלך 5.3תרשים 

 מקל )אלה( או אקדח, לפי מגדר, מגזר ושנת סקר

 

 

הימים האחרונים נשאו עימם נשק כגון סכין, אולר, מקל  31 מהלך: אחוז התלמידים שב6לוח 

 , לפי מגזר, מגדר וכיתההספר-בתוך שטח בית)אלה( או אקדח 

בנותבניםסה"כבנותבנים
סה"

כ
סה"כבנותבנים

6.70.93.835.59.722.614.23.48.8ו'

7.11.94.522.63.513.111.12.36.7ח'

11.03.47.231.97.119.516.84.410.6י'

8.32.15.230.06.818.414.03.48.7סה"כ 

8389641,8023273606871,1651,3242,489סה"כ משיבים

כיתה

כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.1הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 
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האחרונים נשאו עימם נשק כגון סכין, אולר, מקל הימים  31שבמהלך : אחוז התלמידים 6.1תרשים 

 )אלה( או אקדח בתוך שטח בית-הספר, לפי כיתה ושנת סקר

 

 

האחרונים נשאו עימם נשק כגון סכין, אולר, הימים  31שבמהלך : אחוז התלמידים 6.2תרשים 

 , לפי מגדר ושנת סקרהספר-בתוך שטח ביתח מקל )אלה( או אקד

 

 

האחרונים נשאו עימם נשק כגון סכין, אולר, הימים  31שבמהלך : אחוז התלמידים 6.3תרשים 

 , לפי מגזר, מגדר ושנת סקרהספר-בתוך שטח ביתמקל )אלה( או אקדח 

 



213 
 

שק שעל (. כלי הנ7הימים האחרונים )לוח  24-התלמידים נשאלו לגבי סוג הנשק שנשאו ב

מהתלמידים(. בנים מהמגזר הערבי  3%-נשיאתו דיווחו בשכיחות הגבוהה ביותר הוא סכין או אולר )כ

(, 1%-( מבנות במגזר הערבי )כ14%דיווחו על נשיאת סכין או אולר בשכיחות גבוהה הרבה יותר )

/אלה ועל מקל(. בנים מהמגזר הערבי דיווחו על נשיאת 2%-מבנים במגזר היהודי )כ גבוההובשכיחות 

 -כ , בעוד שבנים מהמגזר היהודי דיווחו על כך בשיעור של בין5%-של כ נשיאת אקדח בשיעור דומה

שק בקרב הבנות משני ככלל, שכיחויות הדיווח על נשיאת כלי נעוד ניתן לראות כי . 2%-כל 1%

 נמוכות.  המגזרים

 

 מגזר ומגדר לפי באחוזים ם,הימים האחרוני 31 במהלךתלמידים סוג הנשק אותו נשאו : 7לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

 לא נשאתי נשק 

בזמן זה
87.296.691.966.094.980.481.796.188.9

5.61.63.610.00.95.46.81.44.1סכין או אולר

3.40.72.08.21.24.74.60.82.7 מקל או אלה

0.90.00.44.81.23.01.90.31.1 אגרופן

0.50.60.52.90.71.81.10.60.9 גז מדמיע

2.30.51.48.11.14.63.80.72.3 אקדח

8299641,7933193596781,1481,3232,471סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי
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 סיכום ומסקנות

אלימות בקרב צעירים היא בעיה קשה במדינות רבות ברחבי העולם. מעבר לאירועי אלימות 

יומיים של בני נוער -קיצוניים, אשר עולים לרוב בכותרות העיתונים, קיימת מעורבות וחשיפה יום

שונות. גורמים כגון שימוש בחומרים ממכרים, בעיות התנהגות שונות, קשרים לאלימות, בדרגות חומרה 

ו דלים עם משפחה ובני קבוצת השווים, דחייה והתבודדות ותפיסות שליליות כלפי בית הספר נמצא

בהתנהגויות אלו רבה יותר,  עבר לכך, ככל שמעורבות בני הנוער. מקשורים למעורבות במעשי אלימות

 להם לפתח בעיות רגשיות, פיזיות, פסיכולוגיות ואקדמיות. כך גדל הסיכון ש

השאלות בפרק זה עסקו בנושאי השתתפות בהטרדות, הצקות ובריונות, בקורבנות למעשי בריונות, 

הבנים במדדי במעורבות בקטטות פיזיות ובנשיאת נשק. מהממצאים עולה באופן עקבי, ששכיחות 

שכיחות התלמידים מהמגזר הערבי המעורבים כמו כן,  .גבוהה מזו של הבנות המעורבות באלימות

, באופן שתואם לנתוני המיצ"ב באותה השנה )ראמ"ה, באלימות גבוהה מזו של תלמידים מהמגזר היהודי

, יחד עם העלייה בגיל ירידה בשכיחות המעורבות באלימות . כמו כן, במרבית המדדים קיימת(1411

ירידה קלה בשיעורי האלימות בקרב הנוער הישראלי לאורך  בחלק מהמקרים ישנה. בנשיאת נשק למעט

, וכן 1441לעומת שנת  בדיווח על קורבנות 2%-ירידה של כניכרת  1411השנים. כך למשל, בשנת 

 . 1443-ו 1225בדיווח על השתתפות בקטטות, לעומת השנים  11%-ירידה של כ

בנים מדווחים על כך יותר . יםבדיווח על נשיאת נשק לא מסתמנת מגמה של שינוי לאורך השנ

, הן בתוך שטח בית 24%-כשל מדווחים על נשיאת נשק בשיעור ה מבנות, ובראשם בנים מהמגזר הערבי,

מהבנים במגזר הערבי לעומת  14%-כ)הספר והן מחוצה לו. סוג הנשק הפופולרי ביותר הינו סכין/אולר, 

אקדח ומגוון נשיאת דיווח לא מבוטל על  קיים כמו כן(. מדווחים על נשיאתו בנים במגזר היהודי 2%-כ

 סוגי נשק אחרים.
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 רשימת מקורות

הקשרים בין אקלים בית ספרי, אלימות (. 1442כסאברי, מ., רוזינר, א. ואסטור, ר. )-בנבישתי, ר., חורי

ירושלים: האוניברסיטה העברית בירושלים, ביה"ס  והישגים אקדמיים כפי שנמדדו על ידי המיצ"ב.

 עבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד.ל

לאומי על התנהגויות סיכון –: ממצאי הסקר הרב 8999-8991אלימות בני נוער בישראל (. 1222) .הראל, י

 אילן.-מכון ברוקדייל ואוניברסיטת בר-גן: גו'ינט-רמת .8991והיפגעות בני נוער 

נוער בישראל: רווחה (. 1441.)'וחביב, ג , .מולכו, מ., אבו עסבה, ח פרנקוביץ, ש.,-אלנבוגן הראל, י.,

 (.8991חברתית, בריאות והתנהגויות סיכון במבט בינלאומי: סיכום ממצאי המחקר השני )

 מכון ברוקדייל.-ירושלים: גו'ינט

מיצ"ב תשע"א: מדדי יעילות וצמיחה בית (. 1411הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך. ) -ראמ"ה

 תל אביב, משרד החינוך. קלים וסביבה פדגוגית.נתוני א –ספרית, חלק ב' 
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 דפוסי היפגעות. 12

 מבוא

היפגעות ילדים מתאונות נחשבת כיום לבעיה עולמית מרכזית בתחום בריאות הילדים, הן 

(. תאונות הן גורם עיקרי 1442, 1441, 1222ינות מפותחות והן במדינות מתפתחות )הראל ועמיתיו, במד

להיפגעות, תחלואה, אשפוז ותמותה בקרב צעירים, וגורם מוביל לנכות ולאובדן שנות חיים פוטנציאליות 

יא שפציעות (. הסיכון להיפצע עולה באופן דרמטי בתקופת ההתבגרות, וההערכה ה1441)שמר ובראל, 

ממקרי  12% -ולכ WHO, 2001)) 12ממקרי המוות בקרב ילדים מתחת לגיל  22% -הן הסיבה לכ

(. הערכה נוספת היא שביחס לכל מקרה של מוות מפציעה, Valent et el., 2004) 12המוות מתחת לגיל 

וד רבים מקרים נוספים שמטופלים בחדרי מיון וע 244מקרים שמטופלים בבתי החולים,  244ישנם 

 (. Sethi et al., 2006; WHO, 2001אחרים אשר מטופלים במסגרת הקהילה )

( 23%-כ)(, כשליש 1411ציונית וברמן, בישראל, על פי נתוני המועצה הלאומית לשלום הילד )

היו עקב תאונות ופציעות )נפילות, תאונות דרכים, תאונות  1411מהפניות של ילדים לחדרי מיון בשנת 

התרחשותם של תאונות ומקרי היפצעות בגיל , פגיעה מכוונת ופגיעות בעלי חיים(. בבתי הספר

סיכונים -ברוב המקרים סמן של אורח חיים מסתכן, המאופיין בריבוי התנהגויות של נטילתההתבגרות, הן 

ובעיסוק בתחומים המועדים להיפגעות, כגון פעילויות ספורט, משחקי חברה והתקוטטויות. מחקרים 

שהיפגעות מקושרת גם להתנהגויות סיכון כגון שימוש בחומרים ממכרים, שתיית משקאות  ,מצאו

אלכוהוליים, נהיגה לאחר שתיית אלכוהול, הימנעות מחגירת חגורת בטיחות, נשיאת נשק והיעדרות מבית 

 (. Picket et al., 2002, 2005; De Looze et al., 2012; 1442הספר )מולכו, 

 

 דדי היפגעותמ

מתוכן שבע בנושא פציעות וארבע  ,דפוסי היפגעותשאלות בנוגע ל 11ון המחקר כלל שאל

המסבירה לנבדק את הכוונה . החלק שעסק בכך בשאלון נפתח בהקדמה בנושא התנהגות סיכון להיפגעות

בבית, ברחוב, בבית  :בפציעה. הקדמה זו מרמזת על מקומות שכיחים בהם ילדים נפגעים בתאונות )כגון

חלק פעילות ספורטיבית או תוך כדי קטטה(.  :או על פעילויות אשר במסגרתן ניתן להיפגע )כגון הספר(,

החודשים שקדמו  11-בשאלת סינון המודדת את מספר הפציעות אותן חווה הנבדק ב נפתח ,זה בשאלון

נתבקשו למילוי הסקר ושדרשו טיפול בידי רופא, חובש או אחות. נבדקים שדיווחו על פציעה אחת בלבד, 

לענות על שש שאלות נוספות בנוגע לפציעה זו, ואילו נבדקים שדיווחו על יותר מפציעה אחת, נתבקשו 

השאלות חושבו  11מתוך  ולענות על השאלות הנוספות ביחס אליה. להתרכז בפציעה החמורה ביותר

 חמישה מדדים בנושא היפגעות ושני מדדים בנושא התנהגות סיכון להיפגעות:
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 היפגעות:מדדי 

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

 חובש או אחות. 

החודשים האחרונים טופלו בגבס, תפרים, נותחו או אושפזו ללילה אחד לפחות  11-תלמידים שב .1

 בעקבות הפציעה החמורה ביותר. 

חולים לטיפול בפציעה החמורה -בחדר מיון של ביתהחודשים האחרונים ביקרו  11-תלמידים שב .2

 ביותר. 

 החמורה ביותר. מקום התרחשות והפעילות בזמן הפציעה .3

גרמה להפסד יום לימודים אחד או יותר, לפי מגזר, מין, כיתה ושנת החמורה  שפציעתםתלמידים  .2

 סקר. 

 מדדי התנהגות סיכון להיפגעות:

: אחוז התלמידים היהודים שלעתים רחוקות או אף פעם לא חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים-אי. 1

 החודשים האחרונים.  11-חבשו קסדה מבין התלמידים שרכבו על אופניים ב

תשובותיהם בדים יתלמש"כובע מגן". ייתכן -תורגמה המילה קסדה בערבית ל 1441-1442**בשנים  

 התייחסו לכל כובע שהוא ולא רק לקסדה. 

 אינם יודעים לשחות. שתלמידים שדיווחו . 1

 

 ממצאים עיקריים

( נפצעו 22%את המדדים של דפוסי ההיפגעות, נראה שמעל מחצית מהתלמידים ) םבלוח המסכ

טופלו ( 24%-כלפחות פעם אחת בשנה האחרונה באופן שהצריך טיפול רפואי. כשליש מהתלמידים )

למידים ביקרו בגין פציעתם מהת 5%-בגבס, תפרים או נותחו בעקבות פציעתם החמורה ביותר, וכ

החמורה בחדר מיון. בכל המדדים היקף ההיפגעות בקרב בנים גבוה יותר מאשר בקרב בנות. כמו כן, 

 האחוזים המדווחים בכיתות י', דומים לאחוזים המדווחים בקרב סך כל התלמידים. 

 

 2111: מדדים של דפוסי היפגעות 17לוח מסכם 

בשנה האחרונה נפצעו לפחות 

פעם אחת ונזקקו לטיפול רפואי
53.059.846.155.751.9

בשנה האחרונה טופלו בגבס, 

תפרים, נותחו או אושפזו בעקבות 

הפציעה החמורה ביותר

30.436.424.326.431.9

בשנה האחרונה ביקרו בחדר מיון 

בגין הפציעה החמורה ביותר
7.610.05.16.58.0

פציעתם גרמה להפסד יום 

56.262.050.339.762.3לימודים אחד או יותר

מגזר יהודימגזר ערביבנותבניםסה"כהמדד
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 פגעותהי

 11-התלמידים נשאלו שאלות בנוגע לדפוסי היפגעות ובטיחות, ובפרט על פציעות שחוו ב

החודשים שקדמו למילוי השאלון. השאלות עסקו בזירת הפציעה, בחומרת הפציעה ותוצאותיה, בפעילות 

ה ג הטיפול הרפואי שהפציעשקדמה לפציעה, במספר ימי הלימוד שהתלמיד הפסיד בעקבות הפציעה ובסו

החודשים האחרונים נפצעו לפחות פעם  11( דיווחו על כך שבמהלך 22%כמחצית מהתלמידים )דרשה. 

-)כ רופא, חובש או אחות. בנים דיווחו על כך בשכיחות גבוהה יותר ידי-לאחת ונזקקו לטיפול רפואי ע

בשכיחות (, הן במגזר היהודי והן במגזר הערבי. עם העלייה בגיל חלה ירידה 32%-כ( מבנות )24%

בכיתות י'(. ממצאים אלו הינם  37%-בכיתות ח' וכ 22%-בכיתות ו', כ 22%-הדיווח על היפגעות )כ

 עקביים לאורך השנים.

 

החודשים האחרונים נפצעו לפחות פעם אחת ונזקקו לטיפול רפואי  12-בש: אחוז התלמידים 1לוח 

 על ידי רופא, חובש או אחות, לפי מגדר, מגזר וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

65.554.159.860.754.357.564.254.159.2ו'

59.642.250.968.845.457.162.043.152.6ח'

51.438.845.158.546.752.653.341.047.2י'

58.845.051.962.748.855.759.846.153.0סה"כ 

1,7501,9643,7146847321,4162,4342,6965,130סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.2הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

החודשים האחרונים נפצעו לפחות פעם אחת ונזקקו לטיפול  12-ב: אחוז התלמידים ש1.1תרשים 

 רפואי על ידי רופא, חובש או אחות, לפי כיתה ושנת סקר
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לפחות פעם אחת ונזקקו לטיפול  החודשים האחרונים נפצעו 12-בש: אחוז התלמידים 1.2תרשים 

 רפואי על ידי רופא, חובש או אחות, לפי מגדר ושנת סקר

 

 

החודשים האחרונים נפצעו לפחות פעם אחת ונזקקו לטיפול  12-בש: אחוז התלמידים 1.3תרשים 

 רפואי על ידי רופא, חובש או אחות, לפי מגדר, מגזר ושנת סקר

 

 

 11מידים על הפציעה החמורה ביותר שלהם במהלך התלמתוך התלמידים שנפצעו, נשאלו 

. בלוח חולים-בבת החודשים האחרונים, בגינה טופלו בגבס, תפרים, נותחו או אושפזו ללילה אחד לפחות

( 22%-מהתלמידים ענו בחיוב על שאלה זו, בנים בשכיחות גבוהה יותר )כ 24%-שכ ,ניתן לראות 1

תיים בין הגילאים השונים, אך נמצא הבדל בין המגזרים; (. לא נמצאו שינויים משמעו13%-מבנות )כ

( מאשר תלמידים מהמגזר 21%-תלמידים מהמגזר היהודי דיווחו על מדד זה בשכיחות גבוהה יותר )כ

 (. 12%-הערבי )כ

 5%-כאשר נשאלו האם ביקרו בחדר מיון של בית חולים לצורך טיפול בפציעתם החמורה, ענו כ

בנות(. תלמידי כיתות ו' דיווחו על מדד זה בשכיחות  2%-נים לעומת כב 14%מהתלמידים בחיוב )

לא נמצא הבדל משמעותי בין המגזרים  ,(. כמו כן7%-י' )כ-( לעומת כיתות ח' ו2%-הגבוהה ביותר )כ

משמעותית ביותר באחוז עקבית ולאורך השנים קיימת ירידה שלמרות זאת, ניתן לראות  (.2)ראה לוח 
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. הבדלים אלו ניתן 1411בשנת  7%-וכ 1442בשנת  17%-לכ 1441בשנת  21%-מכ הפונים לחדר מיון

 י לייחס לחלופות הרפואיות החדשות לטיפול ראשוני כמו טר"ם )טיפול רפואי מיידי( ודומיו. אול

 

החודשים האחרונים טופלו בגבס, תפרים, נותחו  12-אחוז התלמידים שבמתוך אלו שנפצעו, : 2לוח 

 ה אחד לפחות בעקבות הפציעה החמורה ביותר, לפי מגדר, מגזר וכיתהאו אושפזו לליל

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

41.525.633.628.313.020.738.221.730.0ו'

35.627.431.537.526.532.036.227.131.7ח'

35.525.830.733.320.026.734.824.129.5י'

37.526.331.933.019.826.436.424.330.4סה"כ 

4133357481751593345884941,082סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.7הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

החודשים האחרונים טופלו בגבס, תפרים,  12-בשאחוז התלמידים מתוך אלו שנפצעו, : 2.1תרשים 

 ת הפציעה החמורה ביותר, לפי כיתה ושנת סקרנותחו או אושפזו ללילה אחד לפחות בעקבו

 

 

החודשים האחרונים טופלו בגבס, תפרים,  12-בשאחוז התלמידים מתוך אלו שנפצעו, : 2.2תרשים 

 נותחו או אושפזו ללילה אחד לפחות בעקבות הפציעה החמורה ביותר, לפי מגדר ושנת סקר
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החודשים האחרונים טופלו בגבס, תפרים,  12-בשאחוז התלמידים מתוך אלו שנפצעו, : 2.3תרשים 

 נותחו או אושפזו ללילה אחד לפחות בעקבות הפציעה החמורה ביותר, לפי מגדר, מגזר ושנת סקר

 

 

חולים לטיפול -החודשים האחרונים ביקרו בחדר מיון של בית 12-בש: אחוז התלמידים 3לוח 

 בפציעה החמורה ביותר, לפי מגזר, מגדר וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

13.77.410.69.03.26.112.46.39.4ו'

9.84.06.99.83.46.69.83.96.9ח'

7.45.66.59.44.06.77.95.16.5י'

10.35.78.09.43.56.510.05.17.6סה"כ 

8969841,8803503687181,2461,3522,598סה"כ משיבים

כל המדגםמגזר ערבי
כיתה

מגזר יהודי

 

 ±. 1%הינו  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

 

חולים לטיפול -החודשים האחרונים ביקרו בחדר מיון של בית 12-בש: אחוז התלמידים 3.1תרשים 

 בפציעה החמורה ביותר, לפי כיתה ושנת סקר
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חולים לטיפול -יתהחודשים האחרונים ביקרו בחדר מיון של ב 12-בש: אחוז התלמידים 3.2תרשים 

 בפציעה החמורה ביותר, לפי מגדר ושנת סקר

 

 

חולים לטיפול -החודשים האחרונים ביקרו בחדר מיון של בית 12-בש: אחוז התלמידים 3.3תרשים 

 בפציעה החמורה ביותר, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר

 

 

דים באחוזים, לפי מוצגות התפלגויות אירועי הפציעה החמורים ביותר של התלמי 2-ו 3בלוחות 

מקום התרחשות והפעילות בזמן הפציעה, בנפרד עבור המגזר היהודי והמגזר הערבי. מהממצאים עולה 

הפעילות השכיחה ביותר שבה מתרחשת הפציעה החמורה ביותר של תלמידים משני המגזרים היא  ,כי

ת הפציעות בקרב בקרב המגזר הערבי(. מרבי 24%-בקרב המגזר היהודי וכ 27%-פעילות ספורט )כ

( או בבית או 13%-(, בשטח בית הספר )כ12%-המגזר היהודי התרחשו במגרש או במתקן ספורט )כ

-(. בקרב המגזר הערבי, כמחצית הפציעות מתרחשות בבית או בחצר הבית )כ12%-בחצר הבית )כ

37%.) 
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ום התרחשות קלפי מ , באחוזים,: התפלגות אירועי הפציעה החמורה ביותר של התלמידים4לוח 

 והפעילות בזמן הפציעה - מגזר יהודי

בבית או 

בחצר הבית 

)שלך/של 

מישהו אחר(

בבית הספר, 

כולל חצר 

בית הספר

במגרש או 

במתקן ספורט 

)לא בבית 

הספר(

ברחוב/בכביש

/ בחניון

באזור  

מסחרי )כגון: 

מסעדה, קניון 

קולנוע וכו'(

בחיק הטבעי 

)כגון:בחוף 

הים, ביער, 

וכו'(

במקום אחר

10.45.43.227.011.18.24.18.2רכיבה על אופניים

20.044.078.06.811.18.21.436.5פעילות ספורט

3.71.82.710.80.08.21.43.8גלגיליות/ סקיטבורד/ קורקינט

19.322.37.525.722.239.312.318.6 הליכה או ריצה

0.01.81.11.411.11.61.41.3 נסיעה במכונית

1.50.00.52.70.00.01.40.9נסיעה/נהיגה ברכב דו-גלגלי

0.00.60.04.10.00.04.11.0פגיעה כהולך רגל מכלי רכב

5.26.61.65.40.06.62.74.4קטטה/ריב/נסיון פגיעה מכוון

2.20.00.01.411.11.62.71.1במהלך עבודה

37.817.55.414.933.326.268.524.1פעילות אחרת

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

19.223.626.410.51.38.710.4100.0

סה"כ סיבה

היכן התרחשה הפציעה החמורה ביותר שלך?

סה"כ

 

ום התרחשות לפי מק , באחוזים,: התפלגות אירועי הפציעה החמורה ביותר של התלמידים5לוח 

 מגזר ערבי -והפעילות בזמן הפציעה 

בבית או 

בחצר הבית 

)שלך/של 

מישהו אחר(

בבית הספר, 

כולל חצר 

בית הספר

במגרש או 

במתקן ספורט 

)לא בבית 

הספר(

ברחוב/בכביש

/ בחניון

באזור  

מסחרי )כגון: 

מסעדה, קניון 

קולנוע וכו'(

בחיק הטבעי 

)כגון:בחוף 

הים, ביער, 

וכו'(

במקום אחר

21.018.915.417.966.730.09.120.0רכיבה על אופניים

30.035.142.321.433.310.018.229.8פעילות ספורט

3.02.73.810.70.010.00.04.2גלגיליות/ סקיטבורד/ קורקינט

18.013.57.717.90.00.09.114.4 הליכה או ריצה

3.08.17.710.70.00.00.05.1 נסיעה במכונית

2.00.011.50.00.020.00.03.3נסיעה/נהיגה ברכב דו-גלגלי

4.00.03.87.10.010.00.03.7פגיעה כהולך רגל מכלי רכב

2.013.50.014.30.00.00.05.1קטטה/ריב/נסיון פגיעה מכוון

1.05.43.80.00.010.00.02.3במהלך עבודה

16.02.73.80.00.010.063.612.1פעילות אחרת

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

46.517.212.113.01.44.75.1100.0
סה"כ

סה"כ סיבה

היכן התרחשה הפציעה החמורה ביותר שלך?

 

גרמה להם להפסיד יום לימודים אחד או התלמידים נשאלו האם הפציעה החמורה ביותר שלהם 

מהתלמידים, ללא הבדל בין הגילאים, ענו לשאלה זו בחיוב. בנים דיווחו על כך בשיעור  22%-יותר. כ

(, וכן נמצא הבדל מגזרי, כאשר תלמידים מן המגזר היהודי דיווחו על 24%-( מבנות )כ21%גבוה יותר )

עוד ניכר שבמדד זה (. 34%-תלמידים מהמגזר הערבי )כ( לעומת 21%-מדד זה בשכיחות גבוהה יותר )כ

 .1443-1442, לעומת השנים 1411קיימת עלייה בשנת 
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)מתוך אלו  להפסד יום לימודים אחד או יותרלהם גרמה החמורה  פציעתםחוז התלמידים שא :6לוח 

 , לפי מגזר, מגדר וכיתה החודשים האחרונים( 12-שנפצעו ב

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

72.552.862.733.335.134.263.948.056.0ו'

71.354.963.145.243.344.363.651.157.4ח'

66.456.061.240.041.540.858.651.955.3י'

70.154.662.339.540.039.762.050.356.2סה"כ 

4193317501631383015824691,051סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 2הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

 להפסד יום לימודים אחד או יותרשפציעתם החמורה גרמה להם : אחוז התלמידים 6.1תרשים 

 , לפי כיתה ושנת סקר החודשים האחרונים( 12-)מתוך אלו שנפצעו ב

 

 

 אחד או יותר להפסד יום לימודיםשפציעתם החמורה גרמה להם : אחוז התלמידים 6.2תרשים 

 , לפי מגדר ושנת סקר החודשים האחרונים( 12-)מתוך אלו שנפצעו ב
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 להפסד יום לימודים אחד או יותרשפציעתם החמורה גרמה להם : אחוז התלמידים 6.3תרשים 

 , לפי מגזר, מגדר ושנת סקר החודשים האחרונים( 12-)מתוך אלו שנפצעו ב

 

 

 

 התנהגות סיכון להיפגעות

דיווחו שלעתים רחוקות או אף פעם  22%-הם רוכבים על אופניים, כשידים שדיווחו מבין התלמ

בקרב  22%-בנות(, ללא הבדל משמעותי בין שני המגזרים )כ 22%-בנים וכ 21%-לא חבשו קסדה )כ

-רידה מתונה בשכיחות הדיווח על איבקרב המגזר הערבי(. עם השנים ניכרת י 22%-המגזר היהודי וכ

 ,(. כמו כן1411בשנת  22%-לעומת כ 1225בשנת  72%-עת רכיבה על אופניים )כחבישת קסדה ב

 27%-בכיתה ו' לעמות כ 37%-חבישת קסדה )כ-קיימת עלייה הדרגתית עם הגיל בשיעור הדיווח על אי

 בכיתה י'(.  72%-בכיתה ח' וכ

 

לעתים רחוקות או אף פעם לא חבשו קסדהש: אחוז התלמידים 7לוח 
4
ים שרכבו על מבין התלמיד ,

  החודשים האחרונים, לפי מגזר, מגדר וכיתה 12-אופניים ב

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

47.443.045.240.566.353.445.549.247.4ו'

64.867.766.367.267.667.465.467.666.5ח'

75.478.877.165.180.873.072.779.476.1י'

62.563.262.957.671.664.661.265.463.3סה"כ 

8889751,8633493657141,2371,3402,577סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.5הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

                                           
ולא רק  "כובע מגן". ייתכן כי התלמידים בתשובותיהם התייחסו לכל כובע שהוא-תורגמה המילה קסדה בערבית ל 1441-1442*בשנים  4

 לקסדה. 
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מבין התלמידים שרכבו  ,לעתים רחוקות או אף פעם לא חבשו קסדהש: אחוז התלמידים 7.1תרשים 

לפי כיתה ושנת סקר החודשים האחרונים, 12-על אופניים ב  

 

מבין התלמידים שרכבו  ,לעתים רחוקות או אף פעם לא חבשו קסדהש: אחוז התלמידים 7.2תרשים 

  החודשים האחרונים, לפי מגדר ושנת סקר 12-על אופניים ב

 

מבין התלמידים שרכבו  ,לעתים רחוקות או אף פעם לא חבשו קסדהש: אחוז התלמידים 7.3תרשים 

החודשים האחרונים, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר 12-על אופניים ב  
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מהתלמידים דיווחו שאינם יודעים לשחות  5%-. כלשחותהתלמידים נשאלו בנוגע לידע שלהם 

אינם יודעים אשר דיווחו כי התלמידים  דומה לשיעור נותרבנים(. ממצא זה  2%-בנות וכ 11%-)כ

דיווחו שאינם יודעים לשחות בשכיחות גבוהה (. תלמידים מהמגזר הערבי 2%-כ) 1442שנת בלשחות 

(, כאשר בנות מהמגזר הערבי מדווחות על כך 2%-( מאשר תלמידים מהמגזר היהודי )כ15%-יותר )כ

 מהמגזר היהודי(.  בנותבקרב  2%-כ, לעומת 12%-בשיעור הגבוה ביותר )כ

 

 אינם יודעים לשחות, לפי מגזר, מגדר וכיתהש: אחוז התלמידים 8לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

2.64.13.414.118.416.35.87.96.9ו'

3.06.44.76.922.314.64.110.87.5ח'

3.58.56.016.827.622.26.913.710.3י'

3.06.34.712.622.817.75.610.88.2סה"כ 

9181,0101,9283663827481,2841,3922,676סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 ±. 1הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

אינם יודעים לשחות, לפי כיתה ושנת סקרש: אחוז התלמידים 8.1תרשים   
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 אינם יודעים לשחות, לפי מגדר ושנת סקרש: אחוז התלמידים 8.2תרשים 

 

 

 מגדר ושנת סקר אינם יודעים לשחות, לפי מגזר,ש: אחוז התלמידים 8.3תרשים 
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 סיכום ומסקנות

היפגעות ילדים מתאונות נחשבת כיום לבעיה מרכזית בכל מדינות העולם. הסיכון להיפצע 

סיכונים  י בתקופת ההתבגרות, אשר מאופיינת בריבוי התנהגויות של נטילתתולהיפגע עולה באופן דרמ

וגע למקום התרחשות הפציעה, פעילות ובעיסוק בתחומים המועדים להיפגעות. בפרק זה נשאלו שאלות בנ

שקדמה לפציעה, חומרת הפציעה )תוצאותיה ואופן הטיפול בה(, סוג הטיפול הרפואי שהפציעה דרשה 

-נהגויות סיכון להיפגעות, כגון אינשאלו שאלות על הת ,והפסד של ימי לימודים בעקבות הפציעה. כמו כן

  חייה.ש תעייד-ואיחבישת קסדה בזמן רכיבה על אופניים 

עם העלייה שבנים מדווחים על היפגעות בשכיחות גבוהה יותר מבנות, ומהממצאים עולה, ש

( דיווחו 22%בשכבות הגיל, חלה ירידה בשכיחות הדיווח על היפגעות. מעל למחצית מהתלמידים )

 החודשים האחרונים נפצעו לפחות פעם אחת ונזקקו לטיפול רפואי על ידי רופא, חובש או 11שבמהלך 

 5%-כתחו או אושפזו ללילה אחד לפחות. טופלו בגבס, תפרים, נוהשיבו ש 24%-כמתוך אלו, אחות. 

השיבו כי ביקרו בחדר מיון, בעקבות הפציעה החמורה ביותר שלהם. לאורך השנים ניכרת מהתלמידים 

 ירידה בשכיחות הדיווח על ביקור בחדר מיון בעקבות פציעה חמורה. 

פעילות השכיחה ביותר בה מתרחשת הפציעה החמורה ביותר של עוד עולה מהממצאים, שה

בקרב המגזר הערבי(. מרבית  24%-בקרב המגזר היהודי וכ 22%-התלמידים היא פעילות ספורט )כ

הפציעות בקרב המגזר היהודי מתרחשות  במגרש/במתקן ספורט או בשטח בית הספר, ובקרב המגזר 

(. תלמידים מהמגזר היהודי דיווחו על הפסד ימי לימודים 37%-הערבי מתרחשות בבית או בחצר הבית )כ

בעקבות פציעה, בשכיחות גבוהה יותר מתלמידים מהמגזר הערבי, וכן ניכר שבמדד זה קיימת עלייה 

 .1443-1442, לעומת השנים 1411בשנת 

 דיווחו 24%בנוגע להתנהגויות סיכון לפציעות, נמצא שמבין התלמידים רוכבי האופניים, כמעט 

חבישת -יכרת ירידה בשכיחות הדיווח על אישלעיתים רחוקות או אף פעם לא חבשו קסדה. עם השנים נ

קסדה. אולם, לצד מגמת העלייה המסתמנת בחבישת קסדה, נראה שעם העלייה בשכבות הגיל, קיימת 

עלאת ירידה בשכיחות התנהגות זו. ממצאים אלו חשובים לצורך התערבות נכונה מצד הורים ומחנכים לה

 5%-חשיבות חבישת הקסדה לצורך הקטנת חומרת הפגיעה בתאונות אופניים. בנוסף עולה מהנתונים כי כ

בשיעור  שימור יחסימהתלמידים דיווחו שאינם יודעים לשחות )בנות יותר מבנים(, ממצא המעיד על 

גזר הערבי בנות מהמבסקר הנוכחי, (. 2%-)כ 1442התלמידים שאינם יודעים לשחות בהשוואה לשנת 

וער, . מתוך כך, עולה תמונה בעייתית שחושפת ילדים ונ(12%-מדווחות על כך בשיעור הגבוה ביותר )כ

 ת הטביעה. במיוחד את הנוער הערבי לסכנ
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