
 ודותת
  

 על התנהגויות סיכון והיפגעות חמישי המחקר הארצי הממצאי זה הנו פרסום מקיף של ח"דו

לאומי של ארגון הבריאות העולמי על - הסקר בוצע כחלק ממחקר רב.בקרב בני נוער בישראל

).  Health Behavior in School-Aged Children- HBSC( תלמידים בקרב בריאותהתנהגויות 

 מאמצים, הנם פרי ידע, ניתוח נתוניו והכנת הממצאים לפרסום, ע המחקר הישראלי וביצופיתוח

 על האמון שנתנו להםחובה נעימה היא לנו להודות . ל"ותמיכה של גופים ואנשים רבים בארץ ובחו

  .בנו ועל הסיוע הרב לו זכינו בשלבים השונים של העבודה

  

 בסיוע הקרן למחקרים רפואיים הוא נערך .  ומשרד החינוך נערך בחסות משרד הבריאותהמחקר

 משרד ל" בריאות בלשכת מנכלקידוםהוועדה , המרכז הלאומי לבקרת מחלות, ופיתוח תשתית

אישורו והקצאת , את פיתוח המחקרוהמחלקה לקידום וחינוך לבריאות שליוותה הבריאות 

בהבטחת שטיין רותי ויינ' גב התודה מיוחדת על המאמצים הרבים שהשקיע.  למימונוהתקציב

תודה לסגל . בפרט,  זהולפרויקט, בכלל התמיכה והמחויבות של המשרד לנושא בריאות הנוער

 הקשר הפורמלי בין בבנייתהמחלקה ליחסים בינלאומיים במשרד הבריאות על העזרה והתמיכה 

 בועז ר"תודה מיוחדת לד. הישראלילבין צוות המחקר , המשרד האירופי-ארגון הבריאות העולמי

 -  לביצוע הוהדרבון את חוד התמיכה השבמשך שנים מהוו,  משרד הבריאותל"משנה למנכ, לב

HBSC בארץ.  

  

ברצוננו להודות לאנשי . במימונו גם היה שותף אשר, שיתוף משרד החינוךחסות וב נערך בהמחקר

 ללשכת המדען תודה מיוחדת.  שלבי המחקרבכלהמשרד על התמיכה והעזרה הרבה לה זכינו 

, כהן נורה ר"לדסיד שטראוס וכמובן ' זמירה מברך ופרופ' כולל המדענית הראשית פרופ, יהראש

תומכת ,  אשר במשך שני עשורים מעורבתראש גף מחקר במשרד המדען הראשי של משרד החינוך

 שהערותיה על טיוטת אוסינזוןרנה ' תודה מיוחדת לגב. HBSC - ועוזרת בכל הקשור במחקר ה

ר " ובראשם ד ,י" בשפהמקצועתודה נוספת לכל אנשי . לאיכותו הסופיתהשאלון תרמו רבות 

  במנהל ,במנהל החינוך הדתי,  במזכירות הפדגוגית, במנהל חינוך ונוער, חנה שדמי' בילהה נוי וגב

 השונים של המחקר בשלבים על הערותיהם ותמיכתם  ובמנהל החינוך ההתיישבותי הערביהחינוך

  .והכנת פרסום ממצאיו

  

.  על שיתוף הפעולה שאפשר את ביצוע המחקרוהמוריםהמנהלים ,  מודים לכל המפקחיםואנ

 תלמידים שהשתתפו במחקר ובכך תרמו לקבלת המידע אלפיבעיקר אנו אסירי תודה לכל אותם 

  . החיוני המוצג בפרסום זה

  

  .  אביב על הכנת מערכת הדגימה והמדגם-קמיל פוקס מאוניברסיטת תל' תודה לפרופ

  

.  השדהעבודתעל הביצוע המהיר והיעיל של , יצחק רוזנבלוםלמר  ובמיוחד" פורי" למכון דהתו

 מדעית ברמההשקיע מאמצים רבים ביישום הסקר , שפעל תחת מגבלות זמן קשות, צוות המכון



 של שנת מאוחרתגבוהה תוך מתן מענה לאתגרים מיוחדים בכיסוי המדגם הארצי בתקופה כה 

  .הלימודים

  

למר משה , אילן-מנהל רשות המחקר של אוניברסיטת בר, פאר ישראל ר"שלוחה לד תודתנו

 להעל התמיכה והעזרה הרבה , ולסגל רשות המחקר באוניברסיטההאמון על התקציבים סלומון 

  . זכה צוות המחקר בשלבים השונים של העבודה

  

על ואחרים כהן נבות ים מר, ק חביב'ג' פרופ: ובכללם, מכון ברוקדייל-וינט'גה מודים לצוות אנו

  . התשומות המקצועיות וההערות במהלך המחקר

  

ר "ד. על מעורבותו רבת השנים במחקר" מסאר"מנהל מכון , ר חאלד אבו עסבה"תודה מיוחדת לד

הוא עומד מאחורי תרגום . חלאד אחראי במחקר הישראלי על ההטמעה בבתי הספר הערבים

טרומיים באוכלוסייה הערבית וליוו המחקר לכל אורכו ביצוע מבחנים , השאלון והמדדים לערבית

  .במגזר זה

  

 של תוכנית המחקר תהמנהלת האדמיניסטרטיבי, רחלי קליין פפרני' תודה מיוחדת וגדולה לגב

  . במקצועיות ובאכפתיות, אשר ניווטה את הפעילויות ביעילות,  אילן-בבר

  . מסורים לעבודתםעוזרי המחקר ה, תודה גם לגברי גולדמן ורננה גרינוולד
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, מין, לפי מגזר, אחוז התלמידים המרגישים לחוצים מהלימודים בבית הספר  4.16
  .כיתה ושנת סקר

57  

ת כי הם תלמידים טובים /כת שלהם חושב/יווחו כי המחנךאחוז התלמידים שד  4.17
  .לפי מגזר ולפי מין, בהשוואה לתלמידים אחרים בכיתתם, מאוד

59  

לפי , אחוז התלמידים שדיווחו כי רוב הציונים שקיבלו בתעודה האחרונה טובים  4.18
  .כיתה ושנת סקר, מין, מגזר

60  

, מין, לפי מגזר, ל בתעודה האחרונהאחוז התלמידים שדיווחו כי לא נכשלו כל  4.19
  .כיתה ושנת סקר

61  

 או ימיםמשיעורים או מלימודים בשלושה ) ברחו( שהסתלקו התלמידים אחוז  4.20
  .כיתה ושנת סקר, מין,  לפי מגזר,יותר בשנת הלימודים הנוכחית

63  

    

     מעורבות והתנדבות-קהילה: 5פרק 

במסגרת  בפעילות התנדבותית בקהילה אחוז התלמידים המעורבים באופן קבוע  5.1
  .כיתה ושנת סקר, מין, לפי מגזר" מחויבות אישית"כמו , בית ספרית

67  

שלא אחוז התלמידים המעורבים באופן קבוע בפעילות התנדבותית בקהילה   5.2
  .כיתה ושנת סקר, מין, לפי מגזר, במסגרת בית הספר

68  

, לפי סוג הפעילות, ותית בקהילהאחוז התלמידים המעורבים בפעילות התנדב  5.3
  .כיתה ושנת סקר, מין, מגזר

70  

, אחוז התלמידים המשתתפים בפעילות התנדבותית בקהילה פעם בשבוע או יותר  5.4
  .כיתה ושנת סקר, מין, מגזרלפי , במהלך חודש רגיל

70  

    

     דפוסי בילוי ואינטגרציה -חברים: 6פרק 

, מין, לפי מגזר להם אף חבר או חברה קרובים שדיווחו כי אין התלמידים אחוז  6.1
  . כיתה ושנת סקר

73  

 , בשבועיותר ערבים או 5חברות /חברים התלמידים המבלים מחוץ לבית עם אחוז  6.2
  .כיתה ושנת סקר, מין, לפי מגזר

76  

,  לפי מגזר,כללחברות / חבריםעם התלמידים שאינם מבלים מחוץ לבית אחוז  6.3
  .רכיתה ושנת סק, מין

77  

 שמאוד ענייניםעל ה ביותר /ה הטוב/חבר שקל להם לשוחח עם התלמידים אחוז  6.4
  .כיתה ושנת סקר, מין, לפי מגזר, מטרידים אותם

79  

אחוז התלמידים שדיווחו כי קרה להם שתלמידים אחרים לא רצו לבלות איתם   6.5
  .כיתה ושנת סקר, מין, לפי מגזר, בבית הספר והם מצאו את עצמם לבד

80  

    

     שימושי מחשב ומדיה-פעילות פנאי: 7פרק 

-אקס, סטיישן-פליי(שדיווחו כי הם בדרך כלל משחקים במחשב  התלמידים אחוז  7.1
כיתה , מין, לפי מגזר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, ארבע שעות או יותר) 'בוקס וכו

  .ושנת סקר
84  

, טים און ליין' במחשב לצשדיווחו כי הם בדרך כלל משתמשים התלמידים אחוז  7.2
בזמנם הפנוי , ארבע שעות או יותר', דואר אלקטרוני שיעורי בית וכו, אינטרנט

  .כיתה ושנת סקר, מין, לפי מגזר, בימי השבוע
84  



כולל בווידאו או (שדיווחו כי הם בדרך כלל צופים בטלוויזיה  התלמידים אחוז  7.3
כיתה , מין, לפי מגזר, י בימי השבועבזמנם הפנו, ארבע שעות או יותר, )די.וי.בדי

  .ושנת סקר
86  

    

    התנהגויות סיכון לבריאות: 8פרק 

, לפי מגזר, אחוז התלמידים שאף פעם לא אוכלים ארוחת בוקר באמצע השבוע  8.1
  .כיתה ושנת סקר, מין

92  

, לפי מגזר, אחוז התלמידים שאוכלים ארוחת בוקר ברוב הימים באמצע השבוע  8.2
  .ה ושנת סקרכית, מין

93  

, מין, מגזראחוז התלמידים שאוכלים פירות או ירקות לפחות פעם אחת ביום לפי   8.3
  .כיתה ושנת סקר

95  

כיתה ושנת , מין ,לפי מגזר,  במשקללהוריד התלמידים העושים דיאטה כדי אחוז  8.4
  .סקר

96  

כיתה , מין ,זרלפי מג,  במשקללהורידכדי פעילות גופנית  התלמידים העושים אחוז  8.5
  .ושנת סקר

97  

 הימים האחרונים לא עסקו בפעילות גופנית 7אחוז התלמידים שדיווחו כי במהלך   8.6
    .כיתה ושנת סקר, מין ,לפי מגזר,  דקות ביום60לפחות , בסיכום כולל, שנמשכה

100  

אחוז התלמידים שדיווחו כי הם עוסקים בדרך כלל בפעילות גופנית מחוץ לשעות   8.7
  .  פעמים בשבוע ולפחות שעתיים וחצי בשבוע4לפחות , לימודיםה

103  

, מין ,לפי מגזר, שקיימו יחסי מין מלאים אי פעם' אחוז התלמידים בכיתות י  8.8
    .כיתה ושנת סקר

106  

שקיימו יחסי מין מלאים לפי מין וגיל ' אחוז מצטבר של תלמידים בכיתות י  8.9
  . התנסות ראשונה

106  

השתמשו , שבפעם האחרונה שקיימו יחסי מין' ז התלמידים בכיתות יאחו  8.10
  . בקונדום לפי מין ושנת סקר

108  

    

    שימוש בחומרים ממכרים: 9פרק 

 לפי , אחרים טבקמוצרי או סיגריות התלמידים שהתנסו אי פעם בעישון אחוז  9.1
  112  .מין וכיתה, מגזר

לפי , בשבוע טבק לפחות פעם אחת רימוצ התלמידים שמעשנים סיגריות או אחוז  9.2
  115  .כיתה ושנת סקר, מין, מגזר

 לפי ,ביום טבק לפחות פעם אחת מוצרי התלמידים שמעשנים סיגריות או אחוז  9.3
  .כיתה ושנת סקר, מין, מגזר

118  

מין , לפי מגזר, אחוז התלמידים המעשנים המעוניינים להפסיק לעשן סיגריות  9.4
  . כיתהו

119  

וז התלמידים המעשנים המעוניינים להפסיק לעשן סיגריות בחצי שנה אח  9.5
  . כיתהומין , לפי מגזר, הקרובה

120  

לפי , אחוז התלמידים אשר ניסו להפסיק לעשן סיגריות בעבר אבל חזרו לעשן  9.6
  . מין וכיתה, מגזר

120  

 וגיל  חילוניים שעישנו סיגריה לפי מין–'  כיתות י אחוז מצטבר של תלמידי  9.7
  . התנסות ראשונה

121  

  122  .מין וכיתה,  לפי מגזר, התלמידים שהתנסו אי פעם בעישון נרגילהאחוז  9.8

  123  .מין וכיתה,  לפי מגזר,שבועב התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פעם אחת אחוז  9.9

  127  .מין וכיתה,  לפי מגזר,ביום התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פעם אחת אחוז  9.10

 חילוניים שעישנו נרגילה לפי מין וגיל –'  כיתות י אחוז מצטבר של תלמידי  9.11
  . התנסות ראשונה

130  

לפחות פעם  , שלא למטרות דת, כלשהו התלמידים השותים משקה אלכוהולי אחוז  9.12
  .כיתה ושנת סקר, מין,  מגזרלפי ,בחודש

131  

 או יותר תוך מספר אלכוהולישקה  התלמידים היהודים ששתו חמש מנות מאחוז  9.13
  . ושנת סקרכיתה, לפי מין,  לפחות פעם אחת בשלושים הימים האחרוניםשעות

136  

  138  .כיתה ושנת סקר, מין, מגזר לפי , התלמידים שהשתכרו אי פעםאחוז  9.14

  



    

    אישית- אלימות בין: 10פרק 

 אחר לתלמידקות  או הצהטרדות,  התלמידים שהשתתפו במעשי בריונותאחוז  10.1
כיתה ושנת , מין,  מגזרלפי, הלימודים פעם אחת בשנת לפחות  בית הספרבשטח

  .סקר
140  

 אחר לתלמידהטרדות או הצקות ,  בריונותבמעשה התלמידים שהשתתפו  אחוז  10.2
כיתה , מין,  מגזרלפי, הלימודים שלוש פעמים או יותר בשנת בשטח בית הספר

  .ושנת סקר
143  

 או הצקות הטרדות, התלמידים היהודים שהיו קורבנות למעשה בריונות אחוז  10.3
כיתה ושנת , מין, לפי מגזר,  פעם אחת בשנת הלימודיםלפחות הספר-  ביתבשטח

  .סקר
146  

 פעמים שלוש  בית הספרבשטח התלמידים שהיו קורבנות למעשה בריונות אחוז  10.4
  .ת סקרכיתה ושנ, מין, לפי מגזר, או יותר בשנת הלימודים

147  

,  מגזרלפי,  בקטטההשתתפו החודשים האחרונים 12 התלמידים שבמהלך אחוז  10.5
  .כיתה ושנת סקר, מין

149  

, אולר, סכין נשק כגון עימם הימים האחרונים נשאו 30 התלמידים שבמהלך חוזא  10.6
  . ושנת סקרכיתה, מין, לפי מגזר, או אקדח) אלה(מקל 

151  

מקל , אולר,  סכיןכגון הימים האחרונים נשאו עימם נשק 30 -ב התלמידים שאחוז  10.7
  152  .כיתה ושנת סקר, מין,  מגזרלפי, הספר- שטח ביתבתוךאו אקדח  ) אלה(

    
    דפוסי היפגעות  : 11פרק 

 ונזקקו נפצעו לפחות פעם אחת האחרונים החודשים 12 - התלמידים שבאחוז  11.1
  157  .כיתה ושנת סקר, מין,  לפי מגזר, אחותחובש או, ידי רופא-לטיפול רפואי על

נותחו או , תפרים, טופלו בגבס האחרונים החודשים 12 - התלמידים שבאחוז  11.2
 כיתה, מין, מגזר לפי , ביותרהחמורהפציעה בעקבות ה אחד לפחות ללילהאושפזו 

  160  .ושנת סקר
חולים -ביתן של   ביקרו בחדר מיוהאחרונים החודשים 12 - התלמידים שבאחוז  11.3

  .וכיתהמין ,  לפי מגזר, ביותרהחמורהלטיפול בפציעה 
161  

 מקום התרחשות לפיהתלמידים  של אירועי הפציעה החמורה ביותר התפלגות  11.4
  .)באחוזים(והפעילות בזמן הפציעה 

161  

 התלמידים שנפצעו פציעה חמורה שגרמה להם להפסד יום לימודים אחד או אחוז  11.5
  .כיתה ושנת סקר,  מין,  מגזרפיל, יותר

162  

 התלמידים היהודים שלעתים אחוז:  חבישת קסדה בעת רכיבה על אופנייםאי  11.6
 12 - באופנייםחבשו קסדה מבין התלמידים שרכבו על לא  או אף פעם רחוקות

  .כיתה ושנת סקר, לפי מין, החודשים האחרונים

162  

  164  .מין וכיתה,  לפי מגזר, ים לשחותאחוז התלמידים שדיווחו כי הם יודע  11.7
  165  .מין וכיתה, לפי מגזר, אחוז התלמידים שדיווחו כי אינם יודעים לשחות  11.8

    
    בריאות נפשית וגופנית: 12פרק 

  169  .מין ושנת סקר, לפי מגזר, אחוז התלמידים המרגישים כי מצב בריאותם מצוין  12.1
  170  ).אחוז מצטבר(לפי מין ומגזר "  ון מהחייםתחושת שביעות הרצ"התפלגות   12.2.1
  171  ).אחוז מצטבר(לפי מגזר ושנת סקר "  תחושת שביעות הרצון מהחיים"התפלגות   12.2.2

כיתה , מין, לפי מגזר, אחוז התלמידים המדווחים כי קורה שהם מרגישים בודדים  12.3
  .ושנת סקר

174  

חרונים הרגישו כל כך עצובים או  החודשים הא12אחוז התלמידים שבמהלך   12.4
עד כדי כך שהפסיקו , חסרי אונים כמעט כל יום במשך שבועיים או יותר ברצף

  .מין כיתה ושנת סקר, לפי מגזר, לעסוק בפעילויות יומיומיות רגילות
175  

) עצבנות ומצב רוח רע, כעס (נפשיים התלמידים שדיווחו על סימפטומים אחוז  12.5
  .כיתה ושנת סקר, מין, מגזרלפי ,  יוםכל כמעט

176  

כאבי גב , כאבי בטן, כאבי ראש( התלמידים שדיווחו על סימפטומים גופניים אחוז  12.6
  .כיתה ושנת סקר, מין, לפי מגזר, פעם בשבוע או יותר) וסחרחורות

179  

, מין, לפי מגזר, אחוז התלמידים שסובלים מקושי להירדם יותר מפעם בשבוע  12.7
  .קרכיתה ושנת ס

180  

כיתה ושנת , מין, לפי מגזר, אחוז התלמידים המדווחים כי גופם יותר מדי רזה  12.8
  .סקר

182  

  



  

כיתה ושנת , מין, לפי מגזר, אחוז התלמידים המדווחים כי גופם יותר מדי שמן  12.9
  .סקר

183  

כיתה ושנת , מין, לפי מגזר, אחוז התלמידים החושבים כי הם לא נראים טוב  12.10
  .רסק

184  

  
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  תרשימיםשימת ר
  

  עמוד    

    
  בית ומשפחה: 3פרק 

  

אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם אביהם על עניינים שמאוד מטרידים   3.1.1
  .לפי שנת סקר ומין, אותם

12  

יינים שמאוד מטרידים אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם אביהם על ענ  3.1.2
  .לפי שנת סקר וכיתה, אותם

12  

אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם אביהם על עניינים שמאוד מטרידים   3.1.3
  .מגזר ומין, לפי שנת סקר, אותם

13  

, אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם אמם על עניינים שמאוד מטרידים אותם  3.2.1
  .לפי שנת סקר ומין

13  

, התלמידים שקל להם לשוחח עם אמם על עניינים שמאוד מטרידים אותםאחוז   3.2.2
  .לפי שנת סקר וכיתה

14  

, אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם אמם על עניינים שמאוד מטרידים אותם  3.2.3
  .מגזר ומין, לפי שנת סקר

14  

  שקל להם לשוחח לפחות עם הורה אחד על15- ו11,13אחוז התלמידים בגילאי   3.2.4
  .לפי מדינה, עניינים שמאוד מטרידים אותם

15  

אחוז התלמידים המסכימים שהוריהם מוכנים לעזור להם כאשר יש בעיות בבית   3.4.1
  .לפי שנת סקר ומין, הספר

17  

אחוז התלמידים המסכימים שהוריהם מוכנים לעזור להם כאשר יש בעיות בבית   3.4.2
  .לפי שנת סקר וכיתה, הספר

17  

ז התלמידים המסכימים שהוריהם מוכנים לעזור להם כאשר יש בעיות בבית אחו  3.4.3
  .מגזר ומין, לפי שנת סקר, הספר

18  

אחוז התלמידים המסכימים שהוריהם מוכנים לבוא לבית הספר ולשוחח עם   3.5.1
  .לפי שנת סקר ומין, המורים

18  

ולשוחח עם אחוז התלמידים המסכימים שהוריהם מוכנים לבוא לבית הספר   3.5.2
  .לפי שנת סקר וכיתה, המורים

19  

אחוז התלמידים המסכימים שהוריהם מוכנים לבוא לבית הספר ולשוחח עם   3.5.3
  .מגזר ומין, לפי שנת סקר, המורים

19  

לפי , אחוז התלמידים המסכימים שהוריהם מעודדים אותם להצליח בבית הספר  3.6.1
  .שנת סקר ומין

20  

לפי , המסכימים שהוריהם מעודדים אותם להצליח בבית הספראחוז התלמידים   3.6.2
  .שנת סקר וכיתה

20  

לפי , אחוז התלמידים המסכימים שהוריהם מעודדים אותם להצליח בבית הספר  3.6.3
  .מגזר ומין, שנת סקר

20  

לפי שנת סקר , אחוז התלמידים שדיווחו כי המצב הכלכלי של משפחתם טוב  3.10.1
  .ומין

23  

לפי שנת סקר , חוז התלמידים שדיווחו כי המצב הכלכלי של משפחתם טובא  3.10.2
  .וכיתה

23  

, לפי שנת סקר, אחוז התלמידים שדיווחו כי המצב הכלכלי של משפחתם טוב  3.10.3
  .מגזר ומין

23  

לפי שנת סקר ומין , אחוז התלמידים שדיווחו כי המצב הכלכלי של משפחתם טוב  3.11.1
  ).מדד מורכב(

24  

לפי שנת סקר , אחוז התלמידים שדיווחו כי המצב הכלכלי של משפחתם טוב  3.11.2
  ).מדד מורכב(וכיתה 

24  

, לפי שנת סקר, אחוז התלמידים שדיווחו כי המצב הכלכלי של משפחתם טוב  3.11.3
  ).מדד מורכב(מגזר ומין 

25  

  25  .ר ומיןלפי שנת סק, אחוז התלמידים שדיווחו כי הם הולכים לישון רעבים  3.12.1

  26  .לפי שנת סקר וכיתה, אחוז התלמידים שדיווחו כי הם הולכים לישון רעבים  3.12.2

  26  .מגזר ומין, לפי שנת סקר, אחוז התלמידים שדיווחו כי הם הולכים לישון רעבים  3.12.3

,  שדיווחו כי המצב הכלכלי של משפחתם רע15 -  ו11,13אחוז התלמידים בגילאי   3.12.4
  .ינהלפי מד

27  



  28  .לפי שנת סקר ומין, אחוז התלמידים שדיווחו כי הם גרים בסביבה טובה  3.13.1

  28  .לפי שנת סקר וכיתה, אחוז התלמידים שדיווחו כי הם גרים בסביבה טובה  3.13.2

  29  .מגזר ומין, לפי שנת סקר, אחוז התלמידים שדיווחו כי הם גרים בסביבה טובה  3.13.3

מידים שדיווחו כי הם מוטרדים רוב הזמן מאירועי אלימות ופשיעה אחוז התל  3.14.1
  .לפי שנת סקר ומין, באזור מגוריהם

29  

אחוז התלמידים שדיווחו כי הם מוטרדים רוב הזמן מאירועי אלימות ופשיעה   3.14.2
  .לפי שנת סקר וכיתה, באזור מגוריהם

30  

זמן מאירועי אלימות ופשיעה אחוז התלמידים שדיווחו כי הם מוטרדים רוב ה  3.14.3
  .מגזר ומין, לפי שנת סקר, באזור מגוריהם

30  

    
  בית ספר: 4פרק 

  

לפי שנת סקר , אחוז התלמידים המרגישים כי הם מאוד אוהבים את בית ספרם  4.1.1
  .ומין

34  

לפי שנת סקר , אחוז התלמידים המרגישים כי הם מאוד אוהבים את בית ספרם  4.1.2
  .וכיתה

34  

, לפי שנת סקר, אחוז התלמידים המרגישים כי הם מאוד אוהבים את בית ספרם  4.1.3
  .מגזר ומין

35  

לפי שנת , אחוז התלמידים המרגישים כי הם בכלל לא אוהבים את בית ספרם  4.2.1
  .סקר ומין

35  

לפי שנת , אחוז התלמידים המרגישים כי הם בכלל לא אוהבים את בית ספרם  4.2.2
  .סקר וכיתה

36  

לפי שנת , אחוז התלמידים המרגישים כי הם בכלל לא אוהבים את בית ספרם  4.2.3
  .מגזר ומין, סקר

36  

 המרגישים כי הם מאוד אוהבים את בית 15- ו11,13אחוז התלמידים בגילאי   4.2.4
  ).השוואה בינלאומית(לפי מדינה , ספרם

37  

בכלל לא אוהבים את בית  המרגישים כי הם 15-  ו11,13אחוז התלמידים בגילאי   4.2.5
  .לפי מדינה, ספרם

38  

, אחוז התלמידים המסכימים כי בית הספר שלהם הוא מקום שנעים להיות בו  4.3.1
  .לפי שנת סקר ומין

39  

, אחוז התלמידים המסכימים כי בית הספר שלהם הוא מקום שנעים להיות בו  4.3.2
  .לפי שנת סקר וכיתה

39  

, ים כי בית הספר שלהם הוא מקום שנעים להיות בואחוז התלמידים המסכימ  4.3.3
  .מגזר ומין, לפי שנת סקר

40  

לפי , אחוז התלמידים המסכימים כי בבית ספרם הם מרגישים שייכים למקום  4.4.1
  .שנת סקר ומין

40  

לפי , אחוז התלמידים המסכימים כי בבית ספרם הם מרגישים שייכים למקום  4.4.2
  .שנת סקר וכיתה

41  

לפי , אחוז התלמידים המסכימים כי בבית ספרם הם מרגישים שייכים למקום  4.4.3
  .מגזר ומין, שנת סקר

41  

לפי שנת סקר , אחוז התלמידים המסכימים כי הם מרגישים בטוחים בבית הספר  4.5.1
  .ומין

42  

לפי שנת סקר , אחוז התלמידים המסכימים כי הם מרגישים בטוחים בבית הספר  4.5.2
  .וכיתה

42  

לפי שנת , אחוז התלמידים המסכימים כי הם מרגישים בטוחים בבית הספר  4.5.3
  .מגזר ומין, סקר

43  

אחוז התלמידים המסכימים כי התלמידים בבית ספרם משתתפים בקביעת   4.6.1
  . לפי שנת סקר ומין, החוקים והכללים

44  

קביעת אחוז התלמידים המסכימים כי התלמידים בבית ספרם משתתפים ב  4.6.2
  . לפי שנת סקר וכיתה, החוקים והכללים

44  

אחוז התלמידים המסכימים כי התלמידים בבית ספרם משתתפים בקביעת   4.6.3
  . מגזר ומין, לפי שנת סקר, החוקים והכללים

44  

אחוז התלמידים המסכימים כי בבית ספרם מתייחסים לתלמידים בנוקשות   4.7.1
  .יןלפי שנת סקר ומ, וקפדנות רבה מדי

45  

אחוז התלמידים המסכימים כי בבית ספרם מתייחסים לתלמידים בנוקשות   4.7.2
  .לפי שנת סקר וכיתה, וקפדנות רבה מדי

45  



אחוז התלמידים המסכימים כי בבית ספרם מתייחסים לתלמידים בנוקשות   4.7.3
  .מגזר ומין, לפי שנת סקר, וקפדנות רבה מדי

46  

לפי שנת , ם כי החוקים והכללים בבית ספרם הוגניםאחוז התלמידים המסכימי  4.8.1
  .סקר ומין

46  

לפי שנת , אחוז התלמידים המסכימים כי החוקים והכללים בבית ספרם הוגנים  4.8.2
  .סקר וכיתה

47  

לפי שנת , אחוז התלמידים המסכימים כי החוקים והכללים בבית ספרם הוגנים  4.8.3
  .מגזר ומין, סקר

47  

ידים המסכימים כי המורים שלהם מעודדים אותם לומר את אחוז התלמ  4.9.1
  .לפי שנת סקר ומין, דעותיהם בכיתה

48  

אחוז התלמידים המסכימים כי המורים שלהם מעודדים אותם לומר את   4.9.2
  .לפי שנת סקר וכיתה, דעותיהם בכיתה

48  

אחוז התלמידים המסכימים כי המורים שלהם מעודדים אותם לומר את   4.9.3
  .מגזר ומין, לפי שנת סקר, עותיהם בכיתהד

48  

לפי , אחוז התלמידים המסכימים כי המורים שלהם מתייחסים אליהם בהגינות  4.10.1
  .שנת סקר ומין

49  

לפי , אחוז התלמידים המסכימים כי המורים שלהם מתייחסים אליהם בהגינות  4.10.2
  .שנת סקר וכיתה

49  

לפי , י המורים שלהם מתייחסים אליהם בהגינותאחוז התלמידים המסכימים כ  4.10.3
  .מגזר ומין, שנת סקר

50  

אחוז התלמידים המסכימים כי הם יכולים לקבל עזרה נוספת ממוריהם כשהם   4.11.1
  .לפי שנת סקר ומין, זקוקים לכך

50  

אחוז התלמידים המסכימים כי הם יכולים לקבל עזרה נוספת ממוריהם כשהם   4.11.2
  .לפי שנת סקר וכיתה, זקוקים לכך

51  

אחוז התלמידים המסכימים כי הם יכולים לקבל עזרה נוספת ממוריהם כשהם   4.11.3
  .מגזר ומין, לפי שנת סקר, זקוקים לכך

51  

לפי , אחוז התלמידים המסכימים כי המורים שלהם מתעניינים בהם כבני אדם  4.12.1
  . שנת סקר ומין

52  

לפי ,  כי המורים שלהם מתעניינים בהם כבני אדםאחוז התלמידים המסכימים  4.12.2
  .שנת סקר וכיתה

52  

לפי , אחוז התלמידים המסכימים כי המורים שלהם מתעניינים בהם כבני אדם  4.12.3
  .מגזר ומין, שנת סקר

52  

לפי שנת , אחוז התלמידים המסכימים כי התלמידים בכיתתם נהנים להיות יחד  4.13.1
  . סקר ומין

53  

לפי שנת , אחוז התלמידים המסכימים כי התלמידים בכיתתם נהנים להיות יחד  4.13.2
  .סקר וכיתה

53  

לפי שנת , אחוז התלמידים המסכימים כי התלמידים בכיתתם נהנים להיות יחד  4.13.3
  . מגזר ומין, סקר

54  

, אחוז התלמידים המסכימים כי רוב התלמידים בכיתתם אדיבים ומוכנים לעזור  4.14.1
  . שנת סקר ומיןלפי 

54  

, אחוז התלמידים המסכימים כי רוב התלמידים בכיתתם אדיבים ומוכנים לעזור  4.14.2
  .לפי שנת סקר וכיתה

55  

, אחוז התלמידים המסכימים כי רוב התלמידים בכיתתם אדיבים ומוכנים לעזור  4.14.3
  . מגזר ומין, לפי שנת סקר

55  

, למידים בכיתתם מקבלים אותם כפי שהםאחוז התלמידים המסכימים כי הת  4.15.1
  . לפי שנת סקר ומין

56  

, אחוז התלמידים המסכימים כי התלמידים בכיתתם מקבלים אותם כפי שהם  4.15.2
  . לפי שנת סקר וכיתה

56  

, אחוז התלמידים המסכימים כי התלמידים בכיתתם מקבלים אותם כפי שהם  4.15.3
  . מגזר ומין, לפי שנת סקר

56  

  58  .שנת סקר ומיןלפי , אחוז התלמידים המרגישים לחוצים מהלימודים בבית הספר  4.16.1

שנת סקר לפי , אחוז התלמידים המרגישים לחוצים מהלימודים בבית הספר  4.16.2
  .כיתהו

58  

, שנת סקרלפי , אחוז התלמידים המרגישים לחוצים מהלימודים בבית הספר  4.16.3
  .ומיןמגזר 

58  

  



ת כי הם תלמידים טובים /ת שלהם חושב/תלמידים שדיווחו כי המחנךאחוז ה  4.17.1
  .לפי שנת סקר ומין, בהשוואה לתלמידים אחרים בכיתתם, מאוד

59  

ת כי הם תלמידים טובים /ת שלהם חושב/אחוז התלמידים שדיווחו כי המחנך  4.17.2
  .לפי שנת סקר וכיתה, בהשוואה לתלמידים אחרים בכיתתם, מאוד

59  

ת כי הם תלמידים טובים /ת שלהם חושב/אחוז התלמידים שדיווחו כי המחנך  4.17.3
  .מגזר ומין, לפי שנת סקר, בהשוואה לתלמידים אחרים בכיתתם, מאוד

60  

לפי , אחוז התלמידים שדיווחו כי רוב הציונים שקיבלו בתעודה האחרונה טובים  4.18.1
  .שנת סקר ומין

60  

לפי , י רוב הציונים שקיבלו בתעודה האחרונה טוביםאחוז התלמידים שדיווחו כ  4.18.2
  .שנת סקר וכיתה

61  

לפי , אחוז התלמידים שדיווחו כי רוב הציונים שקיבלו בתעודה האחרונה טובים  4.18.3
  .מגזר ומין, שנת סקר

61  

לפי שנת סקר , אחוז התלמידים שדיווחו כי לא נכשלו כלל בתעודה האחרונה  4.19.1
  . ומין

62  

לפי שנת סקר , אחוז התלמידים שדיווחו כי לא נכשלו כלל בתעודה האחרונה  4.19.2
  .וכיתה

62  

, לפי שנת סקר, אחוז התלמידים שדיווחו כי לא נכשלו כלל בתעודה האחרונה  4.19.3
  .מגזר ומין

62  

משיעורים או לימודים בשלושה ימים או יותר ) ברחו(אחוז התלמידים שהסתלקו   4.20.1
  . לפי שנת סקר ומין, ם הנוכחיתבשנת הלימודי

63  

משיעורים או לימודים בשלושה ימים או יותר ) ברחו(אחוז התלמידים שהסתלקו   4.20.2
  . לפי שנת סקר וכיתה, בשנת הלימודים הנוכחית

63  

משיעורים או לימודים בשלושה ימים או יותר ) ברחו(אחוז התלמידים שהסתלקו   4.20.3
  . מגזר ומין, לפי שנת סקר, בשנת הלימודים הנוכחית

64  

    

     מעורבות והתנדבות-קהילה: 5פרק 

אחוז התלמידים המעורבים באופן קבוע בפעילות התנדבותית בקהילה במסגרת   5.1.1
  . לפי שנת סקר ומין" מחויבות אישית"בית ספרית כמו 

67  

5.1.2  
סגרת אחוז התלמידים המעורבים באופן קבוע בפעילות התנדבותית בקהילה במ

  . לפי שנת סקר וכיתה" מחויבות אישית"בית ספרית כמו 
67  

אחוז התלמידים המעורבים באופן קבוע בפעילות התנדבותית בקהילה במסגרת   5.1.3
  . מגזר ומין, לפי שנת סקר" מחויבות אישית"בית ספרית כמו 

68  

לא אחוז התלמידים המעורבים באופן קבוע בפעילות התנדבותית בקהילה ש  5.2.1
  . במסגרת בית הספר לפי שנת סקר ומין

68  

אחוז התלמידים המעורבים באופן קבוע בפעילות התנדבותית בקהילה שלא   5.2.2
  .במסגרת בית הספר לפי שנת סקר וכיתה

69  

אחוז התלמידים המעורבים באופן קבוע בפעילות התנדבותית בקהילה שלא   5.2.3
  .ןמגזר ומי, במסגרת בית הספר לפי שנת סקר

69  

, אחוז התלמידים המשתתפים בפעילות התנדבותית בקהילה פעם בשבוע או יותר  5.4.1
  . לפי שנת סקר ומין, במהלך חודש רגיל

70  

, אחוז התלמידים המשתתפים בפעילות התנדבותית בקהילה פעם בשבוע או יותר  5.4.2
  .לפי שנת סקר וכיתה, במהלך חודש רגיל

71  

5.4.3  
, תתפים בפעילות התנדבותית בקהילה פעם בשבוע או יותראחוז התלמידים המש

  . מגזר ומין, לפי שנת סקר, במהלך חודש רגיל
71  

    

     דפוסי בילוי ואינטגרציה -חברים: 6פרק 

אחוז התלמידים שדיווחו כי אין להם אף חבר או חברה קרובים לפי שנת סקר   6.1.1
  .ומין

73  

להם אף חבר או חברה קרובים לפי שנת סקר אחוז התלמידים שדיווחו כי אין   6.1.2
  .וכיתה

74  

, אחוז התלמידים שדיווחו כי אין להם אף חבר או חברה קרובים לפי שנת סקר  6.1.3
  .מגזר ומין

74  

,  המבלים חמישה ערבים או יותר עם חברים15- ו13, 11אחוז התלמידים בגילאי   6.1.4
  .לפי מדינה 

75  



 ערבים או יותר 5חברות /  מחוץ לבית עם חבריםאחוז התלמידים המבלים  6.2.1
  . לפי שנת סקר ומין, בשבוע

76  

 ערבים או יותר 5חברות / אחוז התלמידים המבלים מחוץ לבית עם חברים  6.2.2
  . לפי שנת סקר וכיתה, בשבוע

77  

 ערבים או יותר 5חברות / אחוז התלמידים המבלים מחוץ לבית עם חברים  6.2.3
  . מגזר ומין,  סקרלפי שנת, בשבוע

77  

חברות כלל לפי שנת סקר / אחוז התלמידים שאינם מבלים מחוץ לבית עם חברים  6.3.1
  .  ומין

78  

חברות כלל לפי שנת סקר / אחוז התלמידים שאינם מבלים מחוץ לבית עם חברים  6.3.2
  .  וכיתה

78  

 לפי שנת חברות כלל/ אחוז התלמידים שאינם מבלים מחוץ לבית עם חברים  6.3.3
  .  מגזר ומין, סקר

78  

ה ביותר על עניינים שמאוד /ה הטוב/אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם חבר  6.4.1
  . לפי שנת סקר ומין, מטרידים אותם

79  

ה ביותר על עניינים שמאוד /ה הטוב/אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם חבר  6.4.2
  . לפי שנת סקר וכיתה, מטרידים אותם

79  

ה ביותר על עניינים שמאוד /ה הטוב/אחוז התלמידים שקל להם לשוחח עם חבר  6.4.3
  .מגזר ומין, לפי שנת סקר, מטרידים אותם

80  

אחוז התלמידים שדיווחו כי קרה להם שתלמידים אחרים לא רצו לבלות איתם   6.5.1
  . לפי שנת סקר ומין, בבית הספר והם מצאו את עצמם לבד

80  

ם שדיווחו כי קרה להם שתלמידים אחרים לא רצו לבלות איתם אחוז התלמידי  6.5.2
  .לפי שנת סקר וכיתה, בבית הספר והם מצאו את עצמם לבד

81  

אחוז התלמידים שדיווחו כי קרה להם שתלמידים אחרים לא רצו לבלות איתם   6.5.3
  .מגזר ומין, לפי שנת סקר, בבית הספר והם מצאו את עצמם לבד

81  

    

     שימושי מחשב ומדיה- פנאיפעילות: 7פרק 

 שדיווחו כי הם בדרך כלל משתמשים במחשב 15-  ו11,13אחוז התלמידים בגילאי   7.2.1
ארבע שעות או ' , שיעורי בית וכו, דואר אלקטרוני, אינטרנט, טים און ליין'לצ

  ). השוואה בינלאומית(לפי מין ומדינה , בזמנם הפנוי בימי השבוע, יותר
85  

כולל בוידאו או (תלמידים שדיווחו כי הם בדרך כלל צופים בטלוויזיה אחוז ה  7.3.1
  . לפי שנת סקר ומין, בזמנם הפנוי בימי השבוע, ארבע שעות או יותר) די.וי.בדי

86  

כולל בוידאו או (אחוז התלמידים שדיווחו כי הם בדרך כלל צופים בטלוויזיה   7.3.2
  . לפי שנת סקר וכיתה,  בימי השבועבזמנם הפנוי, ארבע שעות או יותר) די.וי.בדי

86  

כולל בוידאו או (אחוז התלמידים שדיווחו כי הם בדרך כלל צופים בטלוויזיה   7.3.3
מגזר , לפי שנת סקר, בזמנם הפנוי בימי השבוע, ארבע שעות או יותר) די.וי.בדי

  . ומין
87  

צופים בטלוויזיה  שדיווחו כי הם בדרך כלל 15- ו11,13אחוז התלמידים בגילאי   7.3.4
לפי , בזמנם הפנוי בימי השבוע, ארבע שעות או יותר) די.וי.כולל בוידאו או בדי(

  . מדינה
88  

    

    התנהגויות סיכון לבריאות: 8פרק 

לפי שנת , אחוז התלמידים שאף פעם לא אוכלים ארוחת בוקר באמצע השבוע  8.1.1
  .סקר ומין

92  

לפי שנת , ים ארוחת בוקר באמצע השבועאחוז התלמידים שאף פעם לא אוכל  8.1.2
  .סקר  וכיתה

93  

לפי שנת , אחוז התלמידים שאף פעם לא אוכלים ארוחת בוקר באמצע השבוע  8.1.3
  .מגזר ומין, סקר

93  

לפי שנת , אחוז התלמידים שאוכלים ארוחת בוקר ברב הימים באמצע השבוע  8.2.1
  .סקר ומין

94  

לפי שנת , חת בוקר ברב הימים באמצע השבועאחוז התלמידים שאוכלים ארו  8.2.2
  .סקר וכיתה

94  

לפי שנת , אחוז התלמידים שאוכלים ארוחת בוקר ברב הימים באמצע השבוע  8.2.3
  .מגזר ומין, סקר

94  

אחוז התלמידים שאוכלים פירות או ירקות לפחות פעם אחת ביום לפי שנת סקר   8.3.1
  . ומין

95  



 פירות או ירקות לפחות פעם אחת ביום לפי שנת סקר אחוז התלמידים שאוכלים  8.3.2
  . וכיתה

95  

, אחוז התלמידים שאוכלים פירות או ירקות לפחות פעם אחת ביום לפי שנת סקר  8.3.3
  . מגזר  ומין

96  

  96  .לפי שנת סקר ומין, אחוז התלמידים העושים דיאטה כדי להוריד במשקל  8.4.1

  97  .לפי שנת סקר וכיתה,  כדי להוריד במשקלאחוז התלמידים העושים דיאטה  8.4.2

  97  . מגזר ומין, לפי שנת סקר, אחוז התלמידים העושים דיאטה כדי להוריד במשקל  8.4.3

 הימים האחרונים לא עסקו בפעילות 7אחוז התלמידים שדיווחו כי במהלך   8.6.1
  . לפי שנת סקר ומין,  דקות ביום60לפחות , בסיכום כולל, גופנית שנמשכה

100  

 הימים האחרונים לא עסקו בפעילות 7אחוז התלמידים שדיווחו כי במהלך   8.6.2
  .לפי שנת סקר וכיתה,  דקות ביום60לפחות , בסיכום כולל, גופנית שנמשכה

100  

 הימים האחרונים לא עסקו בפעילות 7אחוז התלמידים שדיווחו כי במהלך   8.6.3
  .מגזר ומין, לפי שנת סקר,  דקות ביום60לפחות , בסיכום כולל, גופנית שנמשכה

101  

 הימים האחרונים לא 7 שדיווחו כי במהלך 15 -  ו13, 11אחוז התלמידים בגילאי   8.6.4
  .לפי מדינה,  דקות ביום60לפחות , בסיכום כולל, עסקו בפעילות גופנית שנמשכה

102  

נית מחוץ לשעות אחוז התלמידים שדיווחו כי הם עוסקים בדרך כלל בפעילות גופ  8.7.1
 פעמים בשבוע ולפחות שעתיים וחצי בשבוע לפי שנת סקר 4לפחות , הלימודים

  . ומין
103  

אחוז התלמידים שדיווחו כי הם עוסקים בדרך כלל בפעילות גופנית מחוץ לשעות   8.7.2
 פעמים בשבוע ולפחות שעתיים וחצי בשבוע לפי שנת סקר 4לפחות , הלימודים

  .וכיתה
103  

חוז התלמידים שדיווחו כי הם עוסקים בדרך כלל בפעילות גופנית מחוץ לשעות א  8.7.3
,  פעמים בשבוע ולפחות שעתיים וחצי בשבוע לפי שנת סקר4לפחות , הלימודים
  .מגזר ומין

104  

, שקיימו יחסי מין מלאים אי פעם) 'בכיתה י, חילוניים, יהודים(אחוז התלמידים   8.8.1
  .  לפי שנת סקר ומין

106  

  107  .לפי מדינה, שקיימו יחסי מין מלאים אי פעם' אחוז התלמידים בכיתות י  8.9.1

שבפעם האחרונה שקיימו יחסי ) 'בכיתה י, חילוניים, יהודים(אחוז התלמידים   8.10.1
  . השתמשו בקונדום לפי שנת סקר ומין, מין

108  

השתמשו , שבפעם האחרונה שקיימו יחסי מין' אחוז התלמידים בכיתה י  8.10.2
  .בקונדום לפי מדינה

109  

    

    שימוש בחומרים ממכרים: 9פרק 

לפי , אחוז התלמידים שהתנסו אי פעם בעישון סיגריות או מוצרי טבק אחרים  9.1.1
  113  . שנת סקר ומין

לפי , אחוז התלמידים שהתנסו אי פעם בעישון סיגריות או מוצרי טבק אחרים  9.1.2
  113  . שנת סקר וכיתה

לפי , אחוז התלמידים שהתנסו אי פעם בעישון סיגריות או מוצרי טבק אחרים  9.1.3
  . מגזר ומין, שנת סקר

113  

לפי , שהתנסו אי פעם בעישון סיגריות או מוצרי טבק' אחוז התלמידים בכיתה ו  9.1.4
  . מדינה

114  

י לפ, אחוז התלמידים שמעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם אחת בשבוע  9.2.1
  .  שנת סקר ומין

115  

לפי , אחוז התלמידים שמעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם אחת בשבוע  9.2.2
  .  שנת סקר וכיתה

115  

לפי , אחוז התלמידים שמעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם אחת בשבוע  9.2.3
  .  מגזר ומין, שנת סקר

116  

 סיגריות או מוצרי טבק  לפחות פעם אחת שמעשנים' אחוז התלמידים בכיתה י  9.2.4
  .לפי מדינה, בשבוע

117  

לפי , אחוז התלמידים שמעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם אחת ביום  9.3.1
  . שנת סקר ומין

118  

לפי , אחוז התלמידים שמעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם אחת ביום  9.3.2
  .שנת סקר וכיתה

118  



לפי ,  התלמידים שמעשנים סיגריות או מוצרי טבק לפחות פעם אחת ביוםאחוז  9.3.3
  .מגזר ומין, שנת סקר

119  

  121  .לפי שנת סקר ומין, אחוז התלמידים שהתנסו אי פעם בעישון נרגילה  9.7.1

  121  .לפי שנת סקר וכיתה, אחוז התלמידים שהתנסו אי פעם בעישון נרגילה  9.7.2

  122  .מגזר ומין, לפי שנת סקר, נסו אי פעם בעישון נרגילהאחוז התלמידים שהת  9.7.3

  122  .לפי שנת סקר ומין, אחוז התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פעם אחת בשבוע  9.8.1

לפי שנת סקר , אחוז התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פעם אחת בשבוע  9.8.2
  .וכיתה

123  

מגזר , לפי שנת סקר, עם אחת בשבועאחוז התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פ  9.8.3
  .ומין

123  

  124  .לפי שנת סקר ומין, אחוז התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פעם אחת ביום  9.9.1

  124  .לפי שנת סקר וכיתה, אחוז התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פעם אחת ביום  9.9.2

מגזר , פי שנת סקרל, אחוז התלמידים שמעשנים נרגילה לפחות פעם אחת ביום  9.9.3
  .ומין

124  

לפחות , שלא למטרות דת, אחוז התלמידים השותים משקה אלכוהולי כלשהו  9.10.1
  . לפי שנת סקר ומין, פעם בחודש

127  

לפחות , שלא למטרות דת, אחוז התלמידים השותים משקה אלכוהולי כלשהו  9.10.2
  . לפי שנת סקר וכיתה, פעם בחודש

127  

לפחות , שלא למטרות דת, דים השותים משקה אלכוהולי כלשהואחוז התלמי  9.10.3
  . מגזר ומין, לפי שנת סקר, פעם בחודש

128  

, שלא למטרות דת,  השותים משקה אלכוהולי כלשהו11אחוז התלמידים בגיל   9.10.4
  .לפי מדינה, לפחות פעם בשבוע

129  

או יותר תוך מספר אחוז התלמידים היהודים ששתו חמש מנות משקה אלכוהולי   9.11.1
  . לפי שנת סקר ומין, שעות לפחות פעם אחת בשלושים הימים האחרונים

130  

אחוז התלמידים היהודים ששתו חמש מנות משקה אלכוהולי או יותר תוך מספר   9.11.2
  . לפי שנת סקר וכיתה, שעות לפחות פעם אחת בשלושים הימים האחרונים

130  

שתו חמש מנות משקה אלכוהולי או יותר תוך מספר אחוז התלמידים היהודים ש  9.11.3
  . מגזר ומין, לפי שנת סקר, שעות לפחות פעם אחת בשלושים הימים האחרונים

131  

  131  . לפי שנת סקר ומין, אחוז התלמידים שהשתכרו אי פעם  9.12.1

  132  .לפי שנת סקר וכיתה, אחוז התלמידים שהשתכרו אי פעם  9.12.2

  132  .מגזר ומין, לפי שנת סקר, דים שהשתכרו אי פעםאחוז התלמי  9.12.3

השוואה (לפי מדינה ,  שהשתכרו אי פעם15 - ו13, 11אחוז התלמידים בגילאי   9.12.4
  ). בינלאומית

133  

 הימים 30שהשתמשו לפחות פעם אחת במהלך ' אחוז התלמידים בכיתות י  9.13.1
  . לפי מדינה) גראס(מריחואנה / האחרונים בחשיש

137  

    

  

    אישית- אלימות בין: 10פרק 

הטרדות או הצקות לתלמיד אחר , אחוז התלמידים שהשתתפו במעשי בריונות  10.1.1
  . לפי שנת סקר ומין,  לפחות פעם אחת בחודשיים האחרוניםבשטח בית הספר

141  

הטרדות או הצקות לתלמיד אחר , אחוז התלמידים שהשתתפו במעשי בריונות  10.1.2
  .לפי שנת סקר וכיתה,  לפחות פעם אחת בחודשיים האחרוניםספרבשטח בית ה

141  

הטרדות או הצקות לתלמיד אחר , אחוז התלמידים שהשתתפו במעשי בריונות  10.1.3
מגזר , לפי שנת סקר ,  לפחות פעם אחת בחודשיים האחרוניםבשטח בית הספר

  .ומין
141  

דות או הצקות לתלמיד אחר הטר, אחוז התלמידים שהשתתפו במעשה בריונות  10.1.4
  .לפי מדינה,  פעם אחת או יותר בחודשיים האחרוניםבשטח בית הספר

142  

הטרדות או הצקות לתלמיד אחר , אחוז התלמידים שהשתתפו במעשה בריונות  10.2.1
לפי שנת סקר ,  שלוש פעמים או יותר בחודשיים האחרוניםבשטח בית הספר

  .ומין
143  



הטרדות או הצקות לתלמיד אחר , שהשתתפו במעשה בריונותאחוז התלמידים   10.2.2
לפי שנת סקר ,  שלוש פעמים או יותר בחודשיים האחרוניםבשטח בית הספר

  .וכיתה
143  

הטרדות או הצקות לתלמיד אחר , אחוז התלמידים שהשתתפו במעשה בריונות  10.2.3
,  סקרלפי שנת,  שלוש פעמים או יותר בחודשיים האחרוניםבשטח בית הספר

  . מגזר ומין
144  

הטרדות או הצקות לתלמיד אחר , אחוז התלמידים שהשתתפו במעשה בריונות  10.2.4
  145  .לפי מדינה,  שלוש פעמים או יותר בחודשיים האחרוניםבשטח בית הספר

הטרדות או הצקות , אחוז התלמידים היהודים שהיו קורבנות למעשה בריונות  10.3.1
  146  .לפי שנת סקר ומין, עם אחת בחודשיים האחרונים לפחות פבשטח בית הספר

הטרדות או הצקות , אחוז התלמידים היהודים שהיו קורבנות למעשה בריונות  10.3.2
  147  .לפי שנת סקר ומין,  לפחות פעם אחת בחודשיים האחרוניםבשטח בית הספר

או הצקות הטרדות , אחוז התלמידים היהודים שהיו קורבנות למעשה בריונות  10.3.3
  147  .לפי שנת סקר ומין,  לפחות פעם אחת בחודשיים האחרוניםבשטח בית הספר

בשטח בית הטרדות או הצקות , אחוז התלמידים שהיו קורבנות למעשה בריונות  10.4.1
  148  .מין וכיתה, לפי מגזר,  שלוש פעמים או יותר בחודשיים האחרוניםהספר

בשטח בית הטרדות או הצקות , למעשה בריונותאחוז התלמידים שהיו קורבנות   10.4.2
  148  .לפי שנת סקר וכיתה,  שלוש פעמים או יותר בחודשיים האחרוניםהספר

בשטח בית הטרדות או הצקות , אחוז התלמידים שהיו קורבנות למעשה בריונות  10.4.3
  148  .מגזר ומין, לפי שנת סקר,  שלוש פעמים או יותר בחודשיים האחרוניםהספר

לפי שנת ,  החודשים האחרונים השתתפו בקטטה12אחוז התלמידים שבמהלך   10.5.1
  149  .סקר ומין

לפי שנת ,  החודשים האחרונים השתתפו בקטטה12אחוז התלמידים שבמהלך   10.5.2
  150  .סקר וכיתה

לפי שנת ,  החודשים האחרונים השתתפו בקטטה12אחוז התלמידים שבמהלך   10.5.3
  150  .סקר מגזר ומין

מקל , אולר,  הימים האחרונים נשאו עימם נשק כגון30אחוז התלמידים שבמהלך   10.6.1
  151  .לפי שנת סקר ומין, או אקדח) אלה(

מקל , אולר,  הימים האחרונים נשאו עימם נשק כגון30אחוז התלמידים שבמהלך   10.6.2
  151  .לפי שנת סקר וכיתה, או אקדח) אלה(

מקל , אולר,  הימים האחרונים נשאו עימם נשק כגון30לך אחוז התלמידים שבמה  10.6.3
  152  .מגזר ומין, לפי שנת סקר, או אקדח) אלה(

מקל , אולר,  הימים האחרונים נשאו עימם נשק כגון30 -אחוז התלמידים שב  10.7.1
  152  .לפי שנת סקר ומין, בתוך שטח בית הספראו אקדח ) אלה(

מקל , אולר, ם האחרונים נשאו עימם נשק כגון הימי30 -אחוז התלמידים שב  10.7.2
  153  .לפי שנת סקר וכיתה, בתוך שטח בית הספראו אקדח ) אלה(

מקל , אולר,  הימים האחרונים נשאו עימם נשק כגון30 -אחוז התלמידים שב  10.7.3
  153  .לפי שנת סקר מגזר ומין, בתוך שטח בית הספראו אקדח ) אלה(

    
     דפוסי היפגעות : 11פרק 

 החודשים האחרונים נפצעו לפחות פעם אחת ונזקקו 12- אחוז התלמידים שב  11.1.1
  157  .לפי שנת סקר ומין, חובש או אחות, ידי רופא-לטיפול רפואי על

 החודשים האחרונים נפצעו לפחות פעם אחת ונזקקו 12- אחוז התלמידים שב  11.1.2
  157  . סקר וכיתהלפי שנת, חובש או אחות, ידי רופא-לטיפול רפואי על

 החודשים האחרונים נפצעו לפחות פעם אחת ונזקקו 12- אחוז התלמידים שב  11.1.3
  .לפי שנת סקר מגזר ומין, חובש או אחות, ידי רופא-לטיפול רפואי על

158  

 החודשים האחרונים נפצעו לפחות פעם אחת ונזקקו 12- אחוז התלמידים שב  11.1.4
  .לפי ומדינה, ש או אחותחוב, ידי רופא-לטיפול רפואי על

159  

נותחו או , תפרים,  החודשים האחרונים טופלו בגבס12-אחוז התלמידים שב  11.2.1
  .לפי שנת סקר ומין, אושפזו לילה אחד לפחות בעקבות הפציעה החמורה ביותר

160  

נותחו או , תפרים,  החודשים האחרונים טופלו בגבס12-אחוז התלמידים שב  11.2.2
  .לפי שנת סקר וכיתה,  אחד לפחות בעקבות הפציעה החמורה ביותראושפזו לילה

160  

נותחו או , תפרים,  החודשים האחרונים טופלו בגבס12-אחוז התלמידים שב  11.2.3
מגזר , לפי שנת סקר, אושפזו לילה אחד לפחות בעקבות הפציעה החמורה ביותר

  .ומין
161  

רמה להם להפסד יום לימודים אחד אחוז התלמידים שנפצעו פציעה חמורה שג  11.6.1
  .לפי שנת סקר ומין, או יותר

162  



אחוז התלמידים שנפצעו פציעה חמורה שגרמה להם להפסד יום לימודים אחד   11.6.2
  .לפי שנת סקר וכיתה, או יותר

163  

אחוז התלמידים שנפצעו פציעה חמורה שגרמה להם להפסד יום לימודים אחד   11.6.3
  .סקר מגזר ומיןלפי שנת , או יותר

163  

אחוז התלמידים היהודים שלעתים : אי חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים  11.7.1
 12-רחוקות או אף פעם לא חבשו קסדה מבין התלמידים שרכבו על אופניים ב

  . לפי שנת סקר ומין, החודשים האחרונים
164  

 היהודים שלעתים אחוז התלמידים: אי חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים  11.7.2
 12-רחוקות או אף פעם לא חבשו קסדה מבין התלמידים שרכבו על אופניים ב

  .לפי שנת סקר וכיתה, החודשים האחרונים
164  

אחוז התלמידים היהודים שלעתים : אי חבישת קסדה בעת רכיבה על אופניים  11.7.3
 12- ברחוקות או אף פעם לא חבשו קסדה מבין התלמידים שרכבו על אופניים

  .מגזר ומין, לפי שנת סקר, החודשים האחרונים
165  

    
    בריאות נפשית וגופנית: 12פרק 

  169  .לפי שנת סקר ומין, אחוז התלמידים המרגישים כי מצב בריאותם מצוין  12.1.1
  169  .לפי שנת סקר וכיתה, אחוז התלמידים המרגישים כי מצב בריאותם מצוין  12.1.2
  170  .לפי שנת סקר מגזר ומין, ם המרגישים כי מצב בריאותם מצויןאחוז התלמידי  12.1.3
  172   לפי מדינה15- ו11,13ממוצע שביעות רצון מהחיים עבור גילאי   12.2.3

  173  ".תחושת שביעות הרצון מהחיים"התפלגות התלמידים לפי סקלת   12.2.4

לפי , "ן מהחייםתחושת שביעות הרצו"התפלגות התלמידים היהודים לפי סקלת   12.2.5
  .מין

173  

לפי , "תחושת שביעות הרצון מהחיים"התפלגות התלמידים הערבים לפי סקלת   12.2.6
  .מין

173  

  174  .לפי שנת סקר ומין, אחוז התלמידים המדווחים כי קורה שהם מרגישים בודדים  12.3.1

קר לפי שנת ס, אחוז התלמידים המדווחים כי קורה שהם מרגישים בודדים  12.3.2
  .וכיתה

175  

לפי שנת סקר מגזר , אחוז התלמידים המדווחים כי קורה שהם מרגישים בודדים  12.3.3
  .ומין

175  

) עצבנות ומצב רוח רע, כעס(אחוז התלמידים שדיווחו על סימפטומים נפשיים   12.5.1
  . לפי שנת סקר ומין, כמעט כל יום

176  

) עצבנות ומצב רוח רע, כעס(פשיים אחוז התלמידים שדיווחו על סימפטומים נ  12.5.2
  . לפי שנת סקר וכיתה, כמעט כל יום

177  

) עצבנות ומצב רוח רע, כעס(אחוז התלמידים שדיווחו על סימפטומים נפשיים   12.5.3
  . מגזר ומין, לפי שנת סקר, כמעט כל יום

177  

, כעס( שדיווחו על סימפטומים נפשיים 15- ו13, 11אחוז התלמידים גילאי   12.5.4
  .לפי מדינה, כמעט כל יום) עצבנות ומצב רוח רע

178  

כאבי , כאבי בטן, כאבי ראש(אחוז התלמידים שדיווחו על סימפטומים גופניים   12.6.1
  .לפי שנת סקר ומין, פעם בשבוע או יותר) גב וסחרחורות

179  

 כאבי ,כאבי בטן, כאבי ראש(אחוז התלמידים שדיווחו על סימפטומים גופניים   12.6.2
  .לפי שנת סקר וכיתה, פעם בשבוע או יותר) גב וסחרחורות

179  

כאבי , כאבי בטן, כאבי ראש(אחוז התלמידים שדיווחו על סימפטומים גופניים   12.6.3
  .לפי שנת סקר מגזר ומין, פעם בשבוע או יותר) גב וסחרחורות

180  

לפי שנת סקר , עאחוז התלמידים שסובלים מקושי להירדם יותר מפעם בשבו  12.7.1
  .ומין

180  

לפי שנת סקר , אחוז התלמידים שסובלים מקושי להירדם יותר מפעם בשבוע  12.7.2
  .וכיתה

181  

לפי שנת סקר , אחוז התלמידים שסובלים מקושי להירדם יותר מפעם בשבוע  12.7.3
  .מגזר ומין

181  

  182  .סקר ומיןלפי שנת , אחוז התלמידים המדווחים כי גופם יותר מדי רזה  12.8.1

  182  .לפי שנת סקר וכיתה, אחוז התלמידים המדווחים כי גופם יותר מדי רזה  12.8.2

  183  .לפי שנת סקר מגזר ומין, אחוז התלמידים המדווחים כי גופם יותר מדי רזה  12.8.3

  183  .לפי שנת סקר ומין, אחוז התלמידים המדווחים כי גופם יותר מדי שמן  12.9.1



  184  .לפי שנת סקר וכיתה, ז התלמידים המדווחים כי גופם יותר מדי שמןאחו  12.9.2

  184  .לפי שנת סקר מגזר ומין, אחוז התלמידים המדווחים כי גופם יותר מדי שמן  12.9.3

  185  .לפי שנת סקר ומין, אחוז התלמידים החושבים כי הם לא נראים טוב  12.10.1

  185  .לפי שנת סקר וכיתה, א נראים טובאחוז התלמידים החושבים כי הם ל  12.10.2

  185  .לפי שנת סקר מגזר ומין, אחוז התלמידים החושבים כי הם לא נראים טוב  12.10.3

  


