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בריאות נפשית וגופנית. 13  

 מבוא

( של well-beingבריאות נפשית, רגשית וחברתית מהוות מרכיב מרכזי בתחושת הרווחה )

(. בריאות 1441הבריאות שלו )הראל ועמיתיו, המתבגר, זאת בנוסף לבריאות הפיזית ולדפוסי התנהגויות 

נפשית וגופנית טובה, תורמת לדימוי עצמי ותפיסה עצמית חיוביים, מסייעת לצעירים להתמודד עם 

האתגרים של גיל ההתבגרות בצורה טובה יותר ומקלה עליהם את המעבר לבגרות. כאשר הדימוי העצמי 

 היומיוםוע ביכולתו של המתבגר להתמודד עם אתגרי והתפיסה העצמית שליליים, הרי שהדבר עלול לפג

  Peterson et al., 1997). בכל התחומים )

שביעות רצון מהחיים הינה אחד המדדים לאיכות החיים של אדם, והיבט חשוב בתחושת הרווחה 

מושפעת בעיקר מחוויות תחושת שביעות רצון מהחיים, (. Huebner et al., 2004הנפשית והגופנית )

ערכות יחסים. גורמי חוסן חשובים בהקשר זה הם תחושה של מחוברות חברתית ומשפחתית, תמיכה וממ

(, אקלים בית ספרי חיובי והצלחה Levin & Currie, 2010המשפחה )מו חברתית מקבוצת בני השווים

(. גורמים המקושרים עם רמות נמוכות של שביעות רצון מהחיים, Katja et al., 2002בלימודים )

 (. Gobina et al., 2008; Piko, 2006סוציאליים )-ויים לכלול בריונות וקשיי הסתגלות פסיכועש

ככלל, תקופת גיל ההתבגרות היא תקופה רצופה בהתפתחויות ושינויים מהירים, הן פיזיולוגיים 

סוציאליים, ועל כן היא רוויה מתחים ולחצים נפשיים, המתבטאים לא אחת בסימפטומים -והן פסיכו

עשויים להתבטא בתחושות חוזרות של כאבי ראש וסחרחורות, כאבי  אלוופניים ונפשיים. סימפטומים ג

(. קיים קושי להפריד בין סימפטומים שהם 1441בטן וכן במצב רוח ירוד ובעצבנות )הראל ועמיתיו, 

בוהה של תולדה של תחלואה פיזית, לבין אלה שהם תולדה של מתחים נפשיים. עצם הדיווח על שכיחות ג

אוכלוסייה המצויה בסיכון לתחלואה גופנית -סימפטומים גופניים ו/או נפשיים, ממקם את התלמיד בתת

 (. 1441חברתית והפיזיולוגית בתקופת הנעורים )הראל ועמיתיו, -ונפשית, ולפגיעה בהתפתחות הפסיכו

 

 מדדי בריאות נפשית וגופנית

בשלושה  מדדים 2, מתוכן נבנו הגופנית של התלמידיםשאלות בנוגע לבריאות הנפשית ו 12השאלון כלל 

 ודימוי עצמי.  ;סימפטומים גופניים ונפשיים ;תחומים מרכזיים: הרגשה כללית

 

 הרגשה כללית:

 . תלמידים שדיווחו כי מצב בריאותם מצוין.1

 "תחושת שביעות הרצון מהחיים".. התפלגות האחוז המצטבר של התלמידים לפי סקלת 1

 המדווחים כי קורה שהם מרגישים בודדים. תלמידים. 2

 . אובדנות.3



236 
 

 סימפטומים גופניים ונפשיים:

תלמידים שדיווחו כי בששת החודשים האחרונים  :מדד המורכב ממספר שאלות –סימפטומים נפשיים  .1

הם חוו כמעט כל יום לפחות את אחד הסימפטומים הנפשיים האלה: כעס, עצבנות או מצב רוח רע 

 או מדוכא(. )מצוברח 

תלמידים שדיווחו כי בששת החודשים האחרונים  :מדד המורכב ממספר שאלות -סימפטומים גופניים . 1

הם חוו לפחות פעם בשבוע את אחד הסימפטומים הגופניים האלה: כאב ראש, כאב בטן, כאב גב או 

 סחרחורת.

 כיתה ושנת סקר. תלמידים שסובלים מקושי להירדם יותר מפעם בשבוע, לפי מגזר, מין,. 2

 

 מדדי דימוי עצמי:

 . תלמידים המדווחים כי גופם יותר מדי רזה. 1

 . תלמידים המדווחים כי גופם יותר מדי שמן. 1

 

 ממצאים עיקריים

בלוח המסכם נראים מדדי הבריאות הנפשית והגופנית, כפי שדווחו על ידי התלמידים, בנושאים 

(, סימפטומים גופניים במגזר היהודי בלבד )בקרב כיתות י' של הרגשה כללית, תחושת בדידות, אובדנות

 ונפשיים ודימוי עצמי. בעמודים הבאים מובא פירוט של הממצאים על פי המדדים השונים.

 

 2111: מדדים של הרגשה כללית, אובדנות, סימפומים גופניים ונפשיים ודימוי עצמי 18לוח מסכם 

סה"כ בנותסה"כ בניםסה"כהמדד
סה"כ מגזר 

ערבי

סה"כ מגזר 

יהודי

61.763.260.166.659.8מצב בריאות מצוין

43.739.348.147.243.7מרגישים בודדים

--11.910.313.5חשבו להתאבד- כיתות י'

הכינו תכנית על אופן נסיון 

ההתאבדות- כיתות י'
6.97.36.5--

ניסו להתאבד לפחות פעם 

אחת בשנה האחרונה- כיתות 

י'

6.87.75.8--

נפצעו במהלך נסיון 

התאבדות בשנה האחרונה- 

כיתות י'
3.22.63.8--

חוו סימפטומים נפשיים 

כמעט כל יום בחצי השנה 

האחרונה

20.220.719.630.616.4

שחוו סימפטומים גופניים 

לפחות פעם בשבוע בחצי 

השנה האחרונה

55.650.261.157.555.0

סבלו מקשיי הירדמות יותר 

מפעם בשבוע בחצי השנה 

האחרונה

21.922.321.526.020.4

6.07.34.71.34.0חושבים שגופם רזה מדי

 3.43.23.63.63.3חושבים שגופם שמן מדי
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 הרגשה כללית

מהתלמידים דיווחו  21%-התלמידים נשאלו כיצד הם מתארים את מצב הבריאות שלהם. כ

חלה  ,עם העלייה בשכבות הגיל בקרב הערבים(. 27%-בקרב היהודים וכ 24%-שמצב בריאותם מצוין )כ

בכיתות י'(.  22%-בכיתות ח' וכ 22%-כ ,בכיתות ו' 27% -ירידה בשכיחות הדיווח על בריאות מצוינת )כ

, נצפית ירידה בשכיחות הדיווח על בריאות מצוינת בקרב תלמידים מהמגזר 1411לשנת  1442שנת מ

(. לעומת זאת, בקרב תלמידים מהמגזר הערבי 1411בשנת  24%-, לכ1442בשנת  74%-היהודי )מכ

 1442בשנת  22%-)מכ 1411-ל 1442נראית עלייה בשכיחות הדיווח על בריאות מצוינת, בין השנים 

 (.1411בשנת  27%-לכ

 

 מצוין, לפי מגזר, מגדר וכיתהכמצב בריאותם שמתארים את : אחוז התלמידים 1לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

61.368.564.975.372.674.065.069.767.4ו'

63.159.861.567.767.267.564.361.863.1ח'

59.646.653.162.354.758.560.348.854.6י'

61.358.359.868.464.866.663.260.161.7סה"כ 

1,7051,8993,6046567161,3722,3612,6154,976סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

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

 

 , לפי כיתה ושנת סקרשמתארים את מצב בריאותם כמצוין: אחוז התלמידים 1.1תרשים 
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 , לפי מגדר ושנת סקרשמתארים את מצב בריאותם כמצויןהתלמידים  : אחוז1.2תרשים 

 

 

 , לפי מגזר, מגדר ושנת סקרשמתארים את מצב בריאותם כמצוין: אחוז התלמידים 1.3תרשים 

 

 

 "תחושת שביעות הרצון מהחיים"

את הספרה המייצגת בצורה הטובה ביותר את  1-14התלמידים התבקשו לסמן על סולם 

 14מייצגת את החיים הגרועים ביותר עבורם והספרה  4גבי החיים שלהם, כאשר הספרה תחושותיהם ל

 מייצגת את החיים הטובים ביותר האפשריים עבורם. 

ת שביעות הרצון מהחיים מעל הערך שכמחצית מהתלמידים סימנו בסקאל ,ניתן לראות 1בלוח 

בין . יתרון לבנים נויש הערביבמגזר , ויהפערים בין בנים ובנות הינם קטנים בקרב המגזר היהוד שמונה.

 אחוזניתן לראות ש 1.1בלוח מסתמן פער גדול בדיווח על שביעות רצון רבה מהחיים: המגזרים 

בקרב  17%-בהרבה )כ ( נמוך14ות רצון רבה מהחיים )ערך היהודי שדיווחו על שביע במגזרהתלמידים 

בקרב  32% -בקרב הבנים וכ 32%ערבי )מגזר הבבקרב הבנות( מאחוז התלמידים  12%-הבנים וכ

( נמצא גבוה יותר בקרב מתבגרים מהמגזר הערבי 1הבנות(. הערך של חוסר שביעות רצון מהחיים )ערך 
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אחוז בקרב  1%-בקרב הבנות( מאשר בקרב המתבגרים מהמגזר היהודי )כ 2% -בקרב הבנים וכ 2%-)כ

 הבנים והבנות כאחד(. 

 

 ומגזר  גדרלפי מ, מצטברים באחוזים ,מהחיים" : "תחושת שביעות הרצון2לוח 

 

 

 , לפי מגדר ומגזר באחוזים: "תחושת שביעות הרצון מהחיים", 2.1לוח 
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 השוואה בינלאומית

יווח על במדד הדמציג השוואה בין התלמידים מישראל לבין תלמידי שאר המדינות,  1.1תרשים 

מדורגים שביעות רצון גבוה יותר והם  הישראליםלתלמידים כי שביעות רצון מהחיים. הממצאים מראים 

בסמוך למדינות , 12-ו 12, 11בממוצע שביעות הרצון מהחיים בקרב תלמידים בגילאי  2 -במקום ה

 .  5% -כ עם ,גרינלנד, איסלנד והולנד

 

 , לפי מדינה15-ו 13, 11עבור תלמידים בגילאי : ממוצע שביעות הרצון מהחיים 2.1תרשים 
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 תחושת בדידות

מהתלמידים  11%-. כלעתים קרובות התלמידים נשאלו האם קורה שהם מרגישים בודדים

ניתן לראות שיש עלייה קלה במדד . (במגזר הערבי 17%-במגזר היהודי וכ 5%-השיבו על כך בחיוב )כ

 מאשר בנות, בייחוד אלו מן המגזר הערבי., אצל הנים יותר 1442זה לעומת שנת 

 

 שקורה שהם מרגישים בודדים, לפי מגזר, מגדר וכיתה: אחוז התלמידים 3לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

10.88.79.819.914.117.013.310.211.8ו'

6.07.86.913.412.112.88.09.18.6ח'

7.28.98.123.616.720.211.711.011.4י'

8.08.58.219.014.316.611.010.110.6סה"כ 

1,9331,9313,8647137161,4292,6462,6475,293סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

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

 

 שנת סקר, לפי כיתה ולעתים קרובות : אחוז התלמידים שקורה שהם מרגישים בודדים3.1תרשים  

 

 

, לפי מגדר ושנת סקרלעתים קרובות : אחוז התלמידים שקורה שהם מרגישים בודדים3.2תרשים   
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, לפי מגזר, מגדר ושנת לעתים קרובות : אחוז התלמידים שקורה שהם מרגישים בודדים3.3תרשים 

 סקר

 

 

 אובדנות 

 לאובדנותנטייה  הבודקות ,לאובדנות בנוגע שאלות ארבענשאלו  , במגזר היהודיתלמידי כיתות י'

האם הכינו תכנית  (1) ;האם חשבו ברצינות להתאבד( 1)החודשים שקדמו למילוי השאלון:  11-ב

ם נפצעו במהלך נסיון והא( 3) ;האם ניסו להתאבד לפחות פעם אחת( 2) ;מפורטת לנסיון ההתאבדות

דיווחו על כך שחשבו ברצינות להתאבד בשנה  1414-11בשנת מהתלמידים  11%-כ התאבדות.

  .(17%-)כ 1443לעומת שנת  ירידהניכרת מגמת האחרונה. 

 חודשים האחרונים, לפי מגזר ומגדר 12-: אחוז תלמידי כיתות י' שחשבו ברצינות להתאבד ב4לוח 

סה"כבנותבנים

10.313.511.9י'

10.313.511.9סה"כ 

495430925סה"כ משיבים

כיתה
מגזר יהודי

 

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

 

חודשים האחרונים, לפי מגדר  12-: אחוז תלמידי כיתות י' שחשבו ברצינות להתאבד ב4.1תרשים 

 ושנת סקר
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כנית על האופן בו ינסו החודשים האחרונים הכינו ת 11-שב מהתלמידים דיווחו על כך 2.2%-כ

-כם(. תלמידים מהמגזר הערבי דיווחו על כך בשכיחות גבוהה יותר )בני 7%-בנות וכ 2%-כלהתאבד )

מצביעים על ירידה בשכיחות  1414-11(. נתוני הסקר משנת 7%-( מתלמידים מהמגזר היהודי )כ2%

 (.1441בשנת  5%-וכ 1443בשנים  2%-קודמות )כ הדיווח על הכנת תכנית התאבדות, ביחס לשנים

 

חודשים האחרונים,  12-כנית על האופן שבו ינסו להתאבד בשהכינו ת: אחוז תלמידי כיתות י' 5לוח 

 לפי מגזר ומגדר

סה"כבנותבנים

7.36.56.9י'

7.36.56.9סה"כ 

495430925סה"כ משיבים

כיתה
מגזר יהודי

 

 ±. %1.3הינו  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

חודשים  12-כנית על האופן שבו ינסו להתאבד בשהכינו ת: אחוז תלמידי כיתות י' 5.1תרשים 

 רהאחרונים, לפי מגדר ושנת סק

 

 

 5%-)כ נסיון התאבדות ממשי לפחות פעם אחת בשנה האחרונה מהתלמידים דיווחו על 7%-כ

 . 1443ביחס לשנת  סיון התאבדותיבשכיחות הדיווח על נירידה קיימת  מהבנות(. 2%-וכ מהבנים
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חודשים האחרונים, לפי ה 12-: אחוז תלמידי כיתות י' שניסו להתאבד לפחות פעם אחת ב6לוח 

 ומגדר מגזר

סה"כבנותבנים

7.75.86.8י'

7.75.86.8סה"כ 

495430925סה"כ משיבים

כיתה
מגזר יהודי

 

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

 

החודשים האחרונים,  12-: אחוז תלמידי כיתות י' שניסו להתאבד לפחות פעם אחת ב6.1תרשים 

 לפי מגדר ושנת סקר

 

 

ת ירידה קיימ 1414-11בשנת . מהתלמידים דיווחו על כך שנפצעו במהלך נסיון התאבדות 2%-כ

-)כ 1443משמעותית ביותר בשיעור הבנים המדווחים שנפצעו במהלך ניסיון התאבדות ביחס לשנת 

 (. 2%-)כ 1441שנת מגמה זהה לזו של  1414-11ה בשנת באופן זה, נצפת .(2%

 

חודשים האחרונים, לפי מגזר  12-: אחוז תלמידי כיתות י' שנפצעו במהלך ניסיון התאבדות ב7לוח 

 ומגדר

 הכית
 מגזר יהודי

 סה"כ בנות בנים

 3.2 2.6 3.8 י'

 3.2 2.6 3.8 סה"כ

 314 128 186 סה"כ משיבים

 

 ±.1.2הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 
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חודשים האחרונים, לפי  12-: אחוז תלמידי כיתות י' שנפצעו במהלך ניסיון התאבדות ב7.1תרשים 

  מגדר ושנת סקר

 

 

לראות את סך הכל מדדי ההתאבדות לאורך השנים. כך, ניתן לראות כי מאפשר  5תרשים 

בהסתכלות כללית קיימת ירידה לאורך השנים במדדים השונים בפרט ב"רצון להתאבד" אצל התלמידים. 

 .תשומת הלב ליציבות שאראת כן, יש צורך לתת -פי-על-אף

 

 ושנת סקר סיכום מדדים בנושא אובדנות, אחוז כלל המדגם בכל מדד :8לוח 

  2002 2004 2011 

 11.2 17.1 12.2 חשבו ברצינות להתאבד

 2.2 2.1 7.2 הכינו תוכנית להתאבד

 2.5 7.2 2.7 ניסו להתאבד

 3.2 4.0 3.0 נפצעו במהלך ניסיון התאבדות

 

 סיכום מדדים בנושא אובדנות, אחוז כלל המדגם בכל מדד ושנת סקר :8תרשים 
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 סימפטומים נפשיים

-כגון כעס, עצבנות ומצב רוח רע ב נפשייםידים נשאלו לגבי התדירות בה חוו סימפטומים התלמ

מהתלמידים דיווחו על כך שחוו  14%-ניתן לראות שכ 5החודשים שקדמו למילוי הסקר. בלוח  2

בנות(. תלמידים מהמגזר הערבי מדווחים על  14%-בנים וכ 11%-)כ כמעט כל יוםסימפטומים נפשיים 

(. בנוסף ניתן לראות שהפערים 12%-( מתלמידים מהמגזר היהודי )כ21%-ות כפולה )ככך בשכיח

בנות(, גדולים מהפערים המגדריים במגזר היהודי  17%-בנים לעומת כ 23%-המגדריים במגזר הערבי )כ

 .1441-בנות(. ממצא זה הינו עקבי בכל שכבות הגיל וכן לאורך השנים החל מ 17%-בנים וכ 12%-)כ

 

)כעס, עצבנות ומצב רוח רע( כמעט כל יום  נפשיים: אחוז התלמידים שחוו סימפטומים 9לוח 

 בששת החודשים האחרונים, לפי מגזר, מגדר וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

16.815.916.434.924.729.821.618.320.0ו'

15.815.915.931.626.329.019.918.719.3ח'

15.118.716.936.429.733.120.721.721.2י'

15.916.816.434.326.930.620.719.620.2סה"כ 

1,6791,8843,5636507151,3652,3292,5994,928סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

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

 

צב רוח רע( כמעט כל יום : אחוז התלמידים שחוו סימפטומים נפשיים )כעס, עצבנות ומ9.1תרשים 

 בששת החודשים האחרונים, לפי כיתה ושנת סקר
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: אחוז התלמידים שחוו סימפטומים נפשיים )כעס, עצבנות ומצב רוח רע( כמעט כל יום 9.2תרשים 

 בששת החודשים האחרונים, לפי מגדר ושנת סקר

 

 

נות ומצב רוח רע( כמעט כל יום : אחוז התלמידים שחוו סימפטומים נפשיים )כעס, עצב9.3תרשים 

 בששת החודשים האחרונים, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר
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 השוואה בינלאומית

במדד הדיווח על מציג השוואה בין התלמידים מישראל לבין תלמידי שאר המדינות,  5.3תרשים 

מדווחים  ם. הממצאים מראים שהתלמידים הישראלי)כעס, עצבנות או מצב רוח רע( סימפטומים נפשיים

שדיווחו  12-ו 12, 11התלמידים בגילאי באחוז , 2-מדורגים במקום הרמה גבוהה של סימפטומים והם על 

 . 14%-עם כ על מדד זה בדירוג העולמי

 

)כעס, עצבנות או מצב  נפשייםשחוו סימפטומים  15-ו 13, 11: אחוז התלמידים בגילאי 8.4תרשים 

 האחרונים, לפי מדינהרוח רע( כמעט כל יום בששת החודשים 
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 סימפטומים גופניים

כגון כאבי ראש, כאבי בטן, כאבי גב וסחרחורות  גופנייםהתלמידים נשאלו האם חוו סימפטומים 

מוצג אחוז התלמידים שדיווחו על כך שחוו סימפטומים  2בלוח החודשים שקדמו למילוי הסקר.  2-ב

מהמגזר  25%-מהמגזר היהודי וכ 22%דיווחו על כך )מהתלמידים  22%-. כלפחות פעם בשבועגופניים 

-ין בנים לבנות, אולם בקרב המגזר היהודי קיים פער של כבהערבי(. בקרב המגזר הערבי לא קיים פער 

-בין בנים לבנות. כך, בנות מהמגזר היהודי דיווחו על סימפטומים גופניים בשיעור גבוה של כ 13%

. עם הגיל ישנה עלייה בדיווח על סימפטומים 35%-שיעור של כבשדיווחו על כך בנים ה, לעומת 21%

בכיתה י'(. בנוסף, לאורך השנים חלה  22%-בכיתה ח', ועד לכ 22%-בכיתה ו', לכ 32%-גופניים )מכ

 31%-, לעומת כ1411בשנת  22%-עלייה בדיווח על מדד זה, בשני המגזרים ובכל שכבות הגיל )כ

 (.1441, 1442בשנים  22%-וכ 1225, 1443בשנים 

 

)כאבי ראש, כאבי בטן, כאבי גב וסחרחורות(   גופניים: אחוז התלמידים שחוו סימפטומים 11לוח 

 לפחות פעם בשבוע בששת החודשים האחרונים, לפי מגזר, מגדר וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

42.152.847.557.152.154.646.252.649.4ו'

50.559.455.055.654.355.051.858.054.9ח'

50.674.462.558.367.863.152.672.662.6י'

47.762.255.057.058.157.550.261.155.6סה"כ 

1,6791,8883,5676507151,3652,3292,6034,932סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 1.3הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

דים שחוו סימפטומים גופניים )כאבי ראש, כאבי בטן, כאבי גב : אחוז התלמי11.1תרשים 

 וסחרחורות(  לפחות פעם בשבוע בששת החודשים האחרונים, לפי כיתה ושנת סקר
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: אחוז התלמידים שחוו סימפטומים גופניים )כאבי ראש, כאבי בטן, כאבי גב 11.2תרשים 

, לפי מגדר ושנת סקר וסחרחורות(  לפחות פעם בשבוע בששת החודשים האחרונים

 

 

: אחוז התלמידים שחוו סימפטומים גופניים )כאבי ראש, כאבי בטן, כאבי גב 11.3תרשים 

 וסחרחורות(  לפחות פעם בשבוע בששת החודשים האחרונים, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר

 

 

 קשיי הירדמות

קדמו למילוי הסקר.  החודשים ש 2-התלמידים נשאלו בנוגע לתדירות בה סבלו מקשיי הירדמות ב

במגזר היהודי(. בין  14%-במגזר הערבי וכ 12%מהתלמידים דיווחו שסבלו מקשיי הירדמות ) 11%-כ

-)כבנים דיווחו על כך בשיעור גבוה יותר  בנים לבנות במגזר היהודי לא קיים פער, אולם במגזר הערבי

( לבין כיתות י' 14%-ח' )כ-' וקשיי הירדמות בין כיתות ויה בבנוסף יש על. (13%-)כ מבנות( 15%

(12%.) 
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יותר מפעם בשבוע בששת החודשים האחרונים, שסבלו מקשיי הירדמות : אחוז התלמידים 11לוח 

 לפי מגזר, מגדר, וכיתה

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

19.915.717.828.222.125.222.217.519.9ו'

20.118.819.525.317.321.321.518.420.0ח'

21.126.723.929.433.531.523.328.626.0י'

20.420.420.427.624.326.022.321.521.9סה"כ 

1,6761,8823,5586507151,3652,3262,5974,923סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

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

יותר מפעם בשבוע בששת החודשים  דמותשסבלו מקשיי היר: אחוז התלמידים 11.1תרשים 

 האחרונים, לפי כיתה ושנת סקר

יותר מפעם בשבוע בששת החודשים שסבלו מקשיי הירדמות : אחוז התלמידים 11.2תרשים 

 האחרונים, לפי מגדר ושנת סקר
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יותר מפעם בשבוע בששת החודשים שסבלו מקשיי הירדמות : אחוז התלמידים 11.3תרשים 

 לפי מגזר, מגדר, ושנת סקר האחרונים,

 

 

 דימוי עצמי

מציג את  11התלמידים נשאלו האם הם חושבים שגופם הוא שמן או רזה, ובאיזו מידה. לוח 

-)כ מהתלמידים חושבים כך 2%-אחוז התלמידים שדיווחו שהם חושבים שגופם יותר מדי רזה. נראה ש

( 5%-דיווחו על כך בשיעור גבוה יותר )כ תלמידים בכיתה ו' .(במגזר היהודי 3%ובמגזר הערבי  11%

 (. 2%-י' )כ-מתלמידים בכיתות ח' ו

 

 שגופם יותר מדי רזה, לפי מגזר, מגדר וכיתה שחושבים: אחוז התלמידים 12לוח 

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

6.04.15.116.313.715.08.86.87.8ו'

3.42.53.013.36.910.15.93.64.8ח'

5.32.84.111.95.98.97.13.75.4י'

4.93.14.013.88.811.37.34.76.0סה"כ 

1,7051,8973,6026577161,3732,3622,6134,975סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±.  %4.2הינו  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 
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 ם יותר מדי רזה, לפי כיתה ושנת סקרשגופ שחושבים: אחוז התלמידים 12.1תרשים 

 

 

 שגופם יותר מדי רזה, לפי מגדר ושנת סקר שחושבים: אחוז התלמידים 12.2תרשים 

 

 

 שגופם יותר מדי רזה, לפי מגזר, מגדר ושנת סקר שחושבים: אחוז התלמידים 12.3תרשים 
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. בנים מהמגזר מהתלמידים שחושבים שגופם יותר מדי שמן 2%-כניתן לראות ש 11בלוח 

(, וגבוהה יותר לעומת בנים מהמגזר 3%-הערבי ובנות מהמגזר היהודי מדווחים על כך בשכיחות דומה )כ

(. עם העלייה בגיל קיימת עלייה קלה 2%-היהודי ובנות מהמגזר הערבי שמדווחים על שכיחות זהה )כ

 בכיתה י'(.  3%ח' ו-בכיתות ו' 2%-בשיעור הדיווח על מדד זה )כ

 

 שגופם יותר מדי שמן, לפי מגזר, מגדר וכיתה שחושבים: אחוז התלמידים 13 לוח

סה"כבנותבניםסה"כבנותבניםסה"כבנותבנים

2.42.92.75.42.64.03.22.83.0ו'

2.34.03.24.42.13.32.93.53.2ח'

3.74.64.23.13.83.53.64.44.0י'

2.83.83.34.32.83.63.23.63.4סה"כ 

1,7051,8973,6026577161,3732,3622,6134,975סה"כ משיבים

כיתה
כל המדגםמגזר ערבימגזר יהודי

 

 ±. 4.2הינו %  22%*רווח בר סמך ברמת ביטחון של 

 

 שגופם יותר מדי שמן, לפי כיתה ושנת סקרשחושבים : אחוז התלמידים 13.1תרשים 

 

 

 יותר מדי שמן, לפי מגדר ושנת סקר שגופםשחושבים : אחוז התלמידים 13.2תרשים 
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 שגופם יותר מדי שמן, לפי מגזר, מגדר ושנת סקרשחושבים : אחוז התלמידים 13.3תרשים 
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 סיכום ומסקנות

( של המתבגר מושפעת רבות מהבריאות הנפשית, הרגשית well-beingתחושת הרווחה )

הגויות הבריאות שלו. אלו משפיעים גם על והחברתית שהוא חווה, בנוסף לבריאותו הפיזית ולדפוסי התנ

הדימוי העצמי והתפיסה העצמית של המתבגר, אשר חשובים לצורך התמודדות יעילה ומקדמת עם 

האתגרים שמזמנת תקופת ההתבגרות. שביעות רצון מהחיים היא היבט חשוב בתחושת הרווחה הנפשית 

וה המתבגר במעגליו החברתיים השונים. והגופנית, המושפע בין היתר ממערכות יחסים ומחוויות שחו

בשל היותה רצופת שינויים, תקופת ההתבגרות רוויה במתחים ולחצים נפשיים, המתבטאים הן 

בסימפטומים נפשיים והם בסימפטומים גופניים. בפרק זה נשאלו שאלות בנוגע לבריאות הנפשית 

ימפטומים גופניים ונפשיים ודימוי והגופנית של התלמידים בשלושה תחומים מרכזיים: הרגשה כללית, ס

 עצמי.  

מהתלמידים תיארו  21%-. כשני המגזריםהממצאים מעלים תמונה מגוונת בבחינת ההבדלים בין 

( חלה ירידה בשכיחות הדיווח 24%-את מצב בריאותם כמצוין, כאשר עבור תלמידים מהמגזר היהודי )כ

( חלה עלייה לעומת 27%-מהמגזר הערבי )כ (, ועבור תלמידים74%-)כ 1442על מדד זה ביחס לשנת 

(. תלמידים מהמגזר הערבי מדווחים בשכיחות רבה יותר, הן על רמות גבוהות )מעל 22%-)כ 1442שנת 

(, לעומת 3%-( והן על חוסר שביעות רצון מהחיים )כ33%-של שביעות רצון מהחיים )כ (5הערך 

בחוסר שביעות הרצון(.  1%-ביעות רצון וכברמות הגבוהות של ש 12%-תלמידים מהמגזר היהודי )כ

תלמידים מהמגזר הערבי מדווחים בשכיחות גבוהה יותר גם על סימפטומים נפשיים ועל קשיי הירדמות, 

. באופן עקבי לאורך השנים. בדיווח על סימפטומים גופניים, לא קיים הבדל משמעותי בין שני המגזרים

ות הדיווח על אלו. כמו כן קיימת עלייה בדיווח על בין בנים לבנות בשכיח 13%-קיים פער של כ

 סימפטומים גופניים, הן עם הגיל, והן לאורך השנים. 

במגזר הערבי מדווחים מהתלמידים חווים הרגשה של בדידות מפעם לפעם.  11%-עוד נמצא, שכ

 11%-)כ. בשכיחות הדיווח על המחשבה להתאבד על כך יותר מאשר במגזר היהודי, בייחוד בקרב בנים

 גםדה ביחס לשנים קודמות. (, ניכרת ירי7%-מהתלמידים( ועל הכנת תכנית לאופן ניסיון ההתאבדות )כ

בנוסף, בשכיחות  .(5%-)כ 1443( קיימת ירידה לעומת שנת 7%-בדיווח על ניסיון התאבדות ממשי )כ

-דה בקרב הבנים )מכ, חלה ירי1443הדיווח על פציעה כתוצאה מניסיון התאבדות, בהשוואה לנתוני שנת 

 (. 2%-לכ 1%-(, לצד עלייה בקרב הבנות )מכ3%-לכ 2%

מהתלמידים חושבים שגופם רזה  2%-לבסוף, הממצאים בנוגע למדדי הדימוי העצמי, מראים שכ

 החושבים שגופם שמן מדי.  2%-מדי, לעומת כ
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 רשימת מקורות

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

 

Gobina, I., Zaborskis, A.,  Pudule, I.,  Kalnins, I. & Villerusa, A. (2008). Bullying and 

subjective health among adolescents at schools in Latvia and Lithuania. 

International Journal of Public Health, 53(5), 272–276. 

Huebner, E.S., Suldo, M.S., Smith, L.C. & McKnight, G.M. (2004). Life satisfaction 

in children and youth: empirical foundations and implications for school 

psychologists. Psychology in the Schools, 41(1), 81–93. 

Katja, R., Paivi, A.K., Marja-Terttu, T. &. Pekka, L. (2002). Relationships among 

adolescent subjective well-being, health behavior, and school satisfaction. The 

Journal of School Health, 72(6), 243–249. 

Levin, K.A. & Currie, C. (2010). Family structure, mother–child communication, 

father–child communication, and adolescent life satisfaction: A cross-

sectional, multilevel analysis. Health Education, , 110:152–168. 

Petersen A.C., Leffert, N., Graham, B., Alwin, J. & Ding, S. (1997)  Promoting 

mental health during the transition into adolescence. In: Schulenberg, J., 

Maggs, J.L. & Hurrelmann, K. (eds.).  Health risks and developmental 

transitions during adolescence. New York, Cambridge University Press, 

chapter 18, 471-540. 

Piko, B.F. (2006). Satisfaction with life, psychosocial health and materialism among 

Hungarian youth. Journal of Health Psychology, 11(6), 827–831. 

 

http://www.springerlink.com/content/?Author=Inese+Gobina
http://www.springerlink.com/content/?Author=Apolinaras+Zaborskis
http://www.springerlink.com/content/?Author=Iveta+Pudule
http://www.springerlink.com/content/?Author=Ilze+Kalnins



