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 מבוא

העיר ביקש לבצע  ראש, באריאל הנוער בני בקרב סיכוניות והתנהגויות פנאיה הרגלי במיפוי הצורך עלה 2013 שנת סוף לקראת

 כלי , פותחאלימות ללא עיר כניתת , במסגרתכך לצורך. בהתאם ומניעה פנאי כניותת לבנות מנת על ביישוב מקיף נוער סקר

, אלימותלהתנהגויות סיכוניות כגון  חשיפה, להרגלי הבילוי של בני הנוער בנוגע שאלות הכולל ומקיף משקף, מהימן מיפוי

ותפישת איכות חיים  ביישובהנוער של בני  ביטחון תחושת לקבלת עזרה, , פניההורית מעורבותכמו כן, נבחנה , ואלכוהול סמים

 .8304, תיק 28.9.14 מתאריך חינוך משרד -הראשי המדען שרדממ אישור השאלון קיבללבסוף,  .מהיישוב

 הסקר מטרות

 .באריאל הנוער בני בקרב סיכוניות התנהגויותבחינת ו הנוער בני על המועדפותהקיימות ו הפנאיהרגלי ו הבילוי תרבות מיפוי. 1

 (.ומניעה חלופות בניית) לבני הנוער באריאל מותאמת התערבות תכנית בניית. 2

 
 שיטה

 משתתפים

(, יב הלומדים באריאל, נכון לשנת תשע"ה-כיתות זתלמידים,   923בני נוער )מסגרת הדגימה היא  511אוכלוסיית המחקר, מונה 

 להלן ההתפלגות:

 (.55.4%) בנות 278(, 44.6%בנים ) 224 :מגדר

 75 -יא-( 14.3%תלמידים ) 73 -(, י'25.4%תלמידים ) 130 -(, ט'10.8%תלמידים ) 55 -(, ח'24.3%תלמידים ) 124 -ז' :כיתה

 (.10.6%תלמידים ) 54 -בי-ו(, 14.7%תלמידים )

 כלים

 השאלון מנסה לבחון את ההיבטים הבאים:

  ?הם היו מעוניינים להשתתף שעות הפנאי?, באלו פעילויות פנאינוהגים לבלות בהיכן הם : באריאל. פנאי בני הנוער 1

מיפוי מקומות ותדירות החשיפה לאירועי אלימות כגון אלימות פיזית, מילולית, מינית, חרמות וונדליזם, . חשיפה לאלימות: 2

 .ישוב על פי תפיסתם של בני הנוערדירוג רמת האלימות ביו על פי תדירות החשיפהיפה לאירועי אלימות בהם קיימת חש

 . התנהגויות סיכון:3

  הם שותים אלכוהול במקומות שונים? לדעת הנערים להשיג אלכוהול ביישוב?, באיזו תדירות קלבאילו דרכים א. אלכוהול: 

הם מכירים  ביישובכמה בני נוער  הציעו להם לקנות סמים במהלך השנה האחרונה?, באריאלהאם מישהו  . סמים:ב

 שמשתמשים בסמים?. 

 . מודעות ההורים מה ילדיהם עושים בשעות הפנאי, על פי תפיסת בני הנוער.ג

 למי בני הנוער מעוניינים לפנות? ת עזרה, כאשר מתעוררת בעיה אישית:. פנייה לקבלד

 מקומות בילוי.ו ליד אזור המגוריםעל פי אזורים כגון  :. תחושת ביטחון אישי ביישובה
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 .באריאלו. איכות חיים מהיישוב וגאווה לגור 

 ריאל.אז. היכרות עם תכניות עיר ללא אלימות ושיטור עירוני ומערך הפנאי ב

 .ח. בחינת האמצעים המועדפים על בני הנוער לקבלת הודעות מהעירייה על פעילויות פנאי

 

 הליך

 בצורה נבחרו הכיתותבקריית החינוך אורט יובלי אריאל בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.  נערך הסקר

המחנכים. בחלק  י"עבכיתות המחשבים   . הסקר הועלה לאתר הבית ספרי על ידי רכזי התקשוב  והועבראקראית/רנדומאלית

 יוםהסקר הועבר במהלך  רכז התקשוב. מהכיתות התלמידים ענו על השאלון מתוך הטלפון החכם לאחר בדיקה ואישור של 

 .כיתהתלמיד ב לכל שעה חצי בממוצע לקח הסקר לויימעל פי לוז שתואם על ידי רכזות השכבה.  הלימודים

 

התבקשו לציין באיזו מידה המשתתפים בחלקם, מספר היגדים המתארים היבטים שונים של אותו נושא. בשאלון הוצגו הערה: 

(. לצורכי הדיווח 1( ועד "כלל לא" )5הם מסכימים עם הנאמר בהיגד, וזאת על סולם בן חמש דרגות הנע מ"במידה רבה מאד" )

( כמסכימים עם ההיגד, וחושב שיעורם 5או  4שציינו את שני הערכים הגבוהים ביותר בסולם ) המשתתפיםעל הממצאים סווגו 

 )באחוזים(.

 הסקר: תוגיוייצ

 (יב-)כיתות ז : התפלגות משתתפי הסקר לעומת מסגרת הדגימה1לוח 

 כללי בנות בנים 

 (100%)  511 (55.4%) 278 (44.6%) 224 בסקר

 (100%)  923 (50%) 461 (50%)  462 יהיבאוכלוס

 

 2.9%, טעות הדגימה 95%המדגם הינו מדגם מייצג ברמה היישובית: רמת בטחון של 

 4.7%, טעות הדגימה 95%עבור הבנים: המדגם הינו מדגם מייצג: רמת בטחון של 

 3.7%, טעות הדגימה 95%עבור הבנות: המדגם הינו מדגם מייצג: רמת בטחון של 

 .95%משמעות היא שהערך האמיתי באוכלוסייה נמצא בגבולות טעות הדגימה שהתקבלה בביטחון של  רמת בטחון:

הפרש שבין הערך או הפרופורציה האמיתית באוכלוסייה ]הפרמטר[ שהמדגם אמור לייצג, לבין ה: משמעות טעות הדגימה

התוצאות שהתקבלו בפועל במדגם ]הסטטיסטי[. השאיפה היא שהפער יהיה קטן ושהמדגם ייצג היטב את האוכלוסייה. טעות 

 .המדגם לחסר תועלתנמנעת ולכן נסבלת בגבולות מסוימים, אולם טעות גדולה עושה את -כזו היא בלתי

 

 

 



 
 

4 
 

 

 ממצאים

 :באריאלפנאי בחינת הרגלי ה .1

 בשעות הפנאי במהלך השנה האחרונה באריאלבני הנוער בילוי . 1.1

ניתן לראות שמרבית בני הנוער באריאל מדווחים שהם מבלים את שעות הפנאי שלהם בשנה האחרונה בעיקר בביתם  2מלוח 

(. נראה כי בילוי בפעילויות אלו הינו משותף לבנים ולבנות, 67.1%( ואצל חברים )83.8%)( ה)מוזיקה, מחשב, ספר או טלוויזי

 כפי שבא לידי ביטוי בממצאים הבאים:

 :הם מבלים את שעות הפנאי שלהם בשנה אחרונה בעיקר בבית: )מוזיקה, מחשב, ספר או טלוויזיה(  בקרב הבנים

 (.54.5%) פעילות ספורטיבית( ו64.3%(, אצל חבר )82.1%)

 :הן מבלות את שעות הפנאי שלהן בשנה אחרונה בעיקר בבית: )מוזיקה, מחשב, ספר או טלוויזיה(  בקרב הבנות

 (. 52.5%( וישיבה עם חברים בגן/ בפארק ציבורי )69.1%) ה(, אצל חבר85.6%)

גבוה יותר בקרב תית )שיעור מדווחים כי הם מתנדבים לעיתים קרובות בפעילות התנדבו באריאלמבני הנוער  19.8% התנדבות:

 (.הבנות

 : התפלגויות תשובות המשתתפים כיצד הם מבלים בשעות הפנאי שלהם במהלך השנה האחרונה:2לוח 
 (N=511)כללי   (N=278)בנות (N=224)בנים 
לעתים  

 קרובות
לעתים 
 רחוקות

אף 
 פעם

לעתים 
 קרובות

לעתים 
 רחוקות

אף 
 פעם

לעתים 
 קרובות

לעתים 
 רחוקות

אף 
 פעם

 68.1% 11.2% 20.5% 62.6% 11.9% 25.2% 75.9% 10.3% 13.8% תנועת נוער .1

 38.2% 12.1% 49.1% 34.9% 13.3% 51.1% 42.9% 10.7% 46% חוג .2

 6.1% 26.4% 67.1% 3.6% 27% 69.1% 8.9% 26.3% 64.3% אצל חבר                                                                        .3

 6.3% 9.8% 83.8% 5.8% 8.3% 85.6% 6.7% 11.2% 82.1% מוזיקה, מחשב ,ספר או טלויזיה                      : בבית .4

 10.4% 37.6% 51.9% 9% 38.1% 52.5% 12.1% 37.5% 50.4% עם חברים בגן/בפארק ציבורי                                יושב .5

 61.4% 22.1% 16.2% 60.1% 24.1% 15.8% 64.7% 19.2% 16.1% בשכר                                                                      עובד .6

 59.1% 28.6% 12.3% 68.7% 23.4% 7.9% 48.2% 34.8% 17% על אופנים                                                              רוכב .7

 35% 25.6% 39.1% 46.8% 26.3% 27% 20.5% 25% 54.5% משחק ספורט כלשהו .8

 19.2% 44% 36.8% 10.8% 39.2% 50% 29.9% 50.4% 19.6% בילוי בקניון .9

 52.6% 27.4% 19.8% 44.6% 28.4% 26.6% 63.4% 25.9% 10.7%                            נדבמת .10

 74.4% 11.9% 13.3% 69.8% 12.9% 17.3% 81.3% 10.7% 7.6% בית הנוער .11

 52.6% 35.4% 11.7% 46.8% 40.6% 12.6% 60.7% 29% 9.8%                                                               / סטנד אפהופעות מוזיקה .12

 33.1% 40.1% 26.8% 36.3% 44.2% 19.4% 29.9% 35.3% 34.8% בריכת שחייה/קאנטרי .13

 39.7% 28.8% 31.5% 46.4% 29.1% 24.5% 31.7% 29% 39.3% חדר כושר/ קאנטרי .14

 84.1% 11% 4.9% 85.6% 10.4% 4% 83.9% 11.2% 4.9% חילוניים-דתיים -מפגשי נוער .15

 46.4% 30.7% 22.5% 49.6% 27.7% 22.3% 43.8% 34.4% 21.4% לילות לבנים" במהלך הקיץ .16

 15.7% 42.3% 41.7% 13.3% 39.2% 47.1% 18.8% 46.9% 33.9% מחוץ ליישוב .17
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 בילוי בשעות הפנאי במהלך השנה האחרונההשתתפות בהעדפה ל. 1.2

מדווחים שהם היו מעוניינים לבלות את שעות הפנאי שלהם בשנה האחרונה  באריאלבני הנוער מרבית ניתן לראות ש 3מלוח 

 העדפה. נראה (54.4%וערבי סטנד אפ ) (58.3%) כיף בחופשה לפארק מים/ סינמה סיטי/ פארק שעשועיםיציאה לימי בעיקר 

 , כפי שבא לידי ביטוי בממצאים הבאים:פת לבנים ולבנותמשותהינה בילוי בפעילויות אלו ל

 מי כיף בחופשה יציאה לי(,  54.9%) בערבי סטנד אפאת שעות הפנאי שלהם בעיקר  מעדיפים לבלות: הם בקרב הבנים

  (.48.7%) חוגי ספורט/ כדורגל/ כדורסל/ כדוריד, כדורעףו( 54.5%) לפארק מים/ סינמה סיטי/ פארק שעשועים

 ביציאה לימי כיף בחופשה לפארק מים/ סינמה סיטי/ הן מעדיפות לבלות את שעות הפנאי שלהן בעיקר : בקרב הבנות

 (.50.4%וסדנת בישול )(. 54.7%( וערבי סטנד אפ )61.9%) פארק שעשועים

 )אחוז שהשיבו "כן"( : התפלגויות תשובות המשתתפים באילו פעילויות הם היו מעוניינים לבלות את זמנם הפנוי3לוח 

 (N=511)כללי   (N=278)בנות (N=224)בנים 
 21.7% 20.5% 22.3% ערב קריוקי .1
 27% 32.4% 20.1% סדנת אילוף כלבים .2
 18% 27% 6.3% סדנת ריקודים/סלסה/ זומבה .3
 54.4% 54.7% 54.9% אפ-ערב סטנד .4

 15.1% 9.4% 22.3% סדנת אומנויות לחימה .5

 Dj 30.8% 16.2% 22.5%  קורס  .6
 21.5% 34.2% 5.4% איפור אומנותי .7

 15.7% 21.6% 8.5% סדנת תיאטרון נוער .8
 25.8% 10.1% 46% בילארד/ סנוקר .9

 31.9% 34.5% 29.5% סדנת גרפיטי .10

 14.1% 20.5% 5.4% תכשיטים עיצוב סדנת .11
 34.6% 50.4% 15.6% סדנת בישול .12
 31.5% 18% 48.7% י ספורט/ כדורגל/ כדורסל/ כדוריד, כדורעףגחו .13

 40.7% 39.9% 42.4% )סנפלינג, קיר טיפוס, אומגה וכו'( ספורט אתגרי .14
 29.7% 26.3% 34.8% כדורגל וכו'סרטים, משחקי -על מסך ענק ערבי הקרנות .15
יציאה לימי כיף בחופשה לפארק מים/ סינמה סיטי/  .16

 פארק שעשועים
54.5% 61.9% 58.3% 
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 באריאלאלימות חשיפה לאירועי  .2

 במהלך השנה האחרונה קורבנות ועדות למקרי אלימות, וונדליזםחשיפה לאלימות: . 2.1

במהלך השנה  לפחות פעם אחתנחשפו לאלימות מהבנות(  42%מהבנים לעומת  42%מבני הנוער ) 42%ניתן לראות,  4מלוח 

 בהיבטים הבאים: ביטוי לידי באה החשיפה לאלימות כי נראה ,כן האחרונה. כמו

 מהבנות(. 29.42%מהבנים לעומת  32.94%מבני הנוער היו קורבנות לאלימות  ) 31.22% א. קורבנות לאלימות:

 מהבנות(. 56.12%מהבנים לעומת  52.04%מבני הנוער היו עדים למקרי אלימות  ) 53.92% ב. עדות לאלימות:

 מהבנות(. 54%מהבנים לעומת  54.5%מבני הנוער היו עדים למקרי וונדליזם ) 53.6% ג. וונדליזם:

 :מידה נחשפו לאירועי האלימות הבאים התפלגויות תשובות המשתתפים באיזו: 4לוח 

 (N=511)כללי   (N=278)בנות (N=224)בנים 
שלוש  

פעמים 
 או יותר

פעם או 
 פעמיים

שלוש  אף פעם
פעמים 
 או יותר

פעם או 
 פעמיים

שלוש  אף פעם
פעמים 
 או יותר

פעם או 
 פעמיים

 אף פעם

 57.3% 25.43% 17% 56.99% 25.19% 17% 57.47% 26.06% 16.43% חשיפה לאלימות )כללי(

 68.82% 19.22% 12% 70.46% 17.42% 12% 67.08% 21.34% 11.6% קורבנות לאלימות -

 ילד תפס או דחף אותך בכוונה .1
13.4% 37.5% 49.1% 9% 19.1% 71.6% 11% 27.2% 61.6% 

 ילד איים שיפגע בך .2
8.9% 20.1% 71% 7.6% 14.7% 77% 8.4% 17.2% 74% 

ילד קילל אותך, לעג לך, העליב אותך או  .3
 השפיל אותך 

23.2% 33% 43.8% 21.2% 33.5% 45% 21.9% 33.1% 44.8% 

ילד הטריד אותך מינית )הצצה, מגע פיזי  .4
 88.6% 4.3% 6.7% 87.8% 4.3% 7.6% 91.1% 3.6% 5.4% לא רצוי(

ילד ריכל והפיץ עליך שמועות באמצעות  .5
 75.1% 14.3% 10.4% 70.9% 15.5% 13.3% 80.4% 12.5% 7.1% רשתות חברתיות כגון ווטס אפ ופייסבוק.

 45.78% 31.64% 22.28% 43.52% 32.96% 23.16% 47.86% 30.78% 21.26% עדות לאלימות    -

 אחרראית ילד שתפס או דחף בכוונה ילד  .1
25.9% 37.9% 35.7% 23.7% 43.2% 32.7% 24.7% 40.3% 34.4% 

 אחרבילד שמעת ילד מאיים שיפגע  .2
19.6% 36.6% 43.8% 20.1% 33.1% 46.4% 20% 34.1% 45.6% 

שמעת ילד שקילל, לעג, העליב או השפיל  .3
  אחרילד 

36.6% 37.5% 25.9% 38.5% 37.4% 23.7% 37.4% 37.2% 25.2% 

שהוטרד מינית  אחרשמעת על ילד  .4
 )הצצה, מגע פיזי לא רצוי(

6.3% 15.6% 78.1% 9.4% 19.4% 70.9% 8.2% 17.4% 74.2% 

 אחרשמעת על ילד שריכל והפיץ על ילד  .5
שמועות באמצעות רשתות חברתיות כגון 

 ווטס אפ ופייסבוק.
17.9% 26.3% 55.8% 24.1% 31.7% 43.9% 21.1% 29.2% 49.5% 

  וונדליזם  -
 ראית ילדים ששברו או הרסו ציוד 

21.9% 32.6% 45.5% 20.5% 33.5% 45% 20.9% 32.7% 45.8% 
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 במהלך השנה האחרונה: מכות/ תגרות/ דחיפות() אלימותמיפוי רמות החשיפה לאירועי . 2.3

לאלימות )מכות /תגרות/ ה כי האזורים בהם בני הנוער )משותף לבנים ולבנות( מדווחים על חשיפה גבוה ניתן לראות 5מלוח 

בדרך לבית הספר או בחזרה ופארק  ,כיכר ה באייר :באזורים הבאיםהינם במהלך השנה האחרונה  לפחות פעם אחתדחיפות(,

  הגומי.

 : מיפוי רמות החשיפה לאירועי אלימות )מכות/ תגרות/ דחיפות(: במהלך השנה האחרונה5לוח 
 (N=511)כללי   (N=278)בנות (N=224)בנים  

שלוש  
פעמים או 

 יותר

פעם או 
 פעמיים

שלוש  אף פעם
פעמים 
 או יותר

פעם או 
 פעמיים

שלוש  אף פעם
פעמים 
 או יותר

פעם או 
 פעמיים

 אף פעם

 88.8% 6.1% 3.5% 93.5% 2.9% 2.2% 83.5% 9.8% 5.4% בחוג .1

 88.6% 7.6% 2% 88.5% 7.2% 2.5% 89.3% 8% 1.3% תנועת נוער .2

 72.4% 20.2% 4.5% 75.5% 17.6% 4.3% 68.3% 23.7% 4.9%                                פארק הנחל .3

 69.1% 21.1% 6.1% 70.9% 20.1% 5.4% 66.5% 22.8% 7.1% פארק הגומי .4

 63.6% 21.3% 10.6% 60.4% 23% 11.9% 67.4% 19.2% 9.4% כיכר ה' באייר .5

 74.6% 17.4% 5.1% 71.6% 19.8% 5.4% 78.6% 14.7% 4.9% מרכז מסחרי .6

 83% 10.2% 4.7% 83.8% 9.4% 4.3% 82.6% 10.7% 5.4%                         פארק בזק .7

 64.6% 24.5% 7.4% 67.3% 23.4% 6.1% 61.2% 25.9% 9.4% בדרך לביה"ס או בחזרה                    .8

 

 

 דירוג רמת האלימות ביישוב. 2.4

, לעומת )הרבה +הרבה מאד( מבני הנוער מדווחים כי רמת האלימות ביישוב שהם הינה גבוהה 34.9% -ש ניתן לראות 6מלוח 

 המדווחים כי אין בכלל אלימות ביישוב. 10.2%מבני הנוער שמדווחים כי רמת האלימות מיישוב היא מעטה ו  53.8%

 . (33.5%) לעומת הבנותביישוב תופשים את רמת האלימות גבוהה יותר ( 36.1%)הבנים כי  עולהר דמפילוח לפי מג

 ביישוב האלימות רמת דירוג: 6 לוח

 (N=511)כללי   (N=278)בנות (N=224)בנים 

 10.2% 7.2% 13.4% אין בכלל אלימות
 53.8% 58.3% 50% יש מעט אלימות

 24.9% 26.3% 23.2% יש הרבה אלימות
 10% 7.2% 12.9% יש הרבה מאד אלימות
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  אלכוהול .3

 דרכים להשגת אלכוהול ביישוב. 3.1

דיווחו  25.4% מבני הנוער לא יודעים להשיב כיצד לדעתם הכי קל להשיג אלכוהול ביישוב, 49.5%ניתן לראות כי  7מלוח 

 ההורים.  בבית  5.9%מחוץ ליישוב ו  4.3% בפיצוציות, 14.5% באמצעות אדם בוגר, 

 ניתן לראות את הממצאים הבאים: מגדרכמו כן, מפילוח לפי 

 .מרבית הבנים והבנות מדווחים כי הם אינם יודעים כיצד יש להשיג אלכוהול 

 4.5% מחוץ ליישוב, 5.4% בפיצוציות,  12.9% באמצעות אדם בוגר, 26.8%אינם יודעים,  50.4% :בקרב בנים 

 .באמצעות ההורים בבית

 6.8%מחוץ ליישוב,  2.9%בפיצוציות,  15.5%באמצעות אדם בוגר,  24.1%אינם יודעים,  50% :בקרב הבנות 

 באמצעות ההורים בבית.

 ?ביישוב אלכוהול להשיג לדעתך קל הכי דרכים באילו: 7 לוח

 (N=511)כללי   (N=278)בנות (N=224)בנים 
 49.5% 50% 50.4% לא יודע

 25.4% 24.1% 26.8% באמצעות אדם בוגר
 14.5% 15.5% 12.9% בפיצוציות

 4.3% 2.9% 5.4% מחוץ ליישוב
 5.9% 6.8% 4.5% בבית ההורים

 

 . תדירות שתייה3.2

פעמיים, -דיווחו על פעם אחת 18.8%, אלכוהול דיווחו כי לא שתובני הנוער מ 69.7% ,האחרונה בשנהשניתן לראות  8מלוח 

 פעמים ומעלה. 6דיווחו על  6.7%-פעמים ו 3-5דיווחו על  4.3%

 ניתן לראות את הממצאים הבאים: מגדרכמו כן, מפילוח לפי 

 3-5דיווחו על  4%פעמיים, -פעם אחתדיווחו על  20.5%, אלכוהול לא שתו 67.9% האחרונה בשנה: בקרב הבנים 

 פעמים ומעלה. 6דיווחו על  7.6%-פעמים ו

 3-5דיווחו על  3.6%פעמיים, -פעם אחתדיווחו על  17.6%, אלכוהול לא שתו 71.9% האחרונה בשנה: בקרב הבנות 

 פעמים ומעלה. 6דיווחו על  6.1%-פעמים ו

שלא לצורכי קידוש או טקס , במידה ושתית אלכוהול )במהלך החודשיים האחרונים: 8 לוח

 (, באיזו תדירות שתית?דתי
 (N=511)כללי   (N=278)בנות (N=224)בנים 

 69.7% 71.9% 67.9% אף פעם
 18.8% 17.6% 20.5% פעמיים-פעם אחת

 4.3% 3.6% 4% פעמים 3-5
 6.7% 6.1% 7.6% או יותרשש פעמים 
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 סמים . 4
 

 במהלך השנה האחרונה באריאלהצעה לקניית סמים  .4.1

במהלך השנה לקנות סמים  הםהציעו ל באריאלמדווחים כי אף אחד ( 87.5%)ניתן לראות כי מרבית בני הנוער  9מלוח 

  .לפחות פעם אחתמהנוער מדווח כי הציעו להם לקנות סמים  12.2%כמו כן,  .האחרונה

 ?במהלך השנה האחרונההציעו לך לקנות סמים  ביישוב: האם מישהו 9לוח 

 (N=511)כללי   (N=278)בנות (N=224)בנים 
 87.5% 88.8% 86.6% אף פעם

 4.1% 3.6% 4.9% פעם אחת
 1.4% 0.7% 2.2% פעמיים

 6.7% 6.5% 5.8% או יותר פעמיםשלוש 

 

 שמשתמשים בסמים אתה מכיר ביישובכמות בני נוער  .4.2

כמו כן,  שמשתמשים בסמים. ביישוב מדווחים כי אינם מכירים בני נוער ( 54.8%) בני הנוער מ כמחציתניתן לראות כי  10מלוח 

 שמשתמש בסמים. ביישובנוער אחד בן מכירים לפחות מהנוער מדווח כי הם  45%

 אתה מכיר שמשתמשים בסמים? ביישוב: כמה בני נוער 10לוח 

 (N=511)כללי   (N=278)בנות (N=224)בנים 
 54.8% 52.9% 57.1% לא מכיר כלל

 23.3% 23% 23.7% אחד עד שניים
 10.2% 12.6% 7.1% שלושה עד חמישה בני נוער

 3.3% 4% 2.7% שישה עד עשרה בני נוער
 8.2% 7.6% 8.9% לעשרה בני נוערמעל 

 

בין גיל לדיווח על כמות בני הנוער שהם מכירים שמשתמשים }ספירמן{ -ף מעניין הוא כי קיים מתאם חיובי )חלש(ממצא נוס

 שהוא מכיר שמשתמשים בסמים.ביישוב יותר של בני נוער  גבוהה, כך הוא מדווח על כמות עולהכל שגיל הילד בסמים: כ

 ההורים לפעילות בני הנוערמודעות  .5

 ות ההורים לבילוי הפנאי של ילדיהם. מודע5.1

, כאשר בשעות הפנאימה שהם עושים מודעים לכל  כי הוריהם( מדווחים 72.8%ניתן לראות, כי מרבית בני הנוער ) 11מלוח 

 בהתאמה(. 70.5%ו  75.5%יותר לעומת הבנים ) הגבוהעל מודעות הורית הבנות מדווחות 

 ?בשעות הפנאי: באיזו מידה הוריך מודעים למה שאתה עושה 11לוח 

 (N=511)כללי   (N=278)בנות (N=224)בנים 

 5.5% 4.3% 6.3% לא מודעים כלל
 21.5% 20.1% 22.8% מודעים מעט

 72.8% 75.5% 70.5% מודעים להכל

 .מתאם שלילי בין גיל למודעות ההורים נמצא לאממצא נוסף מעניין הוא כי 
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 תחושת ביטחון אישי ביישוב .6

 ממצאים הבאים:את הניתן לראות  12מלוח 

 89.4%  אך ככל ש"מתרחקים" מהאזור באזור הקרוב לביתעל  מידה גבוהה של בטחון אישי מבני הנוער מדווחים ,

מבני הנוער מדווחים על מידה גבוהה של  72.4%הקרוב לבית, ניתן לראות שישנה ירידה ברמת הביטחון האישי. כך ש 

 פתוחים ביישוב )פארקים וגנים ציבורים(. במקומות בילוי בטחון אישי 

 .,  כאשר הבנים מדווחים על תחושת בטחון גבוהה יותר לעומת הבנותמגמה זו באה  לידי ביטוי בקרב הבנים והבנות

 (4-5) אחוז המביעים הסכמה גבוהה במהלך החודש האחרון?: עד כמה אתה מרגיש בטוח בכל אחד מהמקומות הבאים ביישוב 12לוח 

 (N=511)כללי   (N=278)בנות (N=224)בנים 
 89.4% 89.3% 91% באזור הקרוב לבית

 72.4% 68.7% 77.7% גנים ציבורים(פארקים ובמקומות בילוי פתוחים ביישוב )

 
, עולה: ככל שגיל הילד במקומות בילוי פתוחים ביישוב נוסף מעניין הוא כי קיים מתאם חיובי בין גיל לתחושת מוגנותממצא 

 .בילוי פתוחים ביישוב )פארקים וגנים ציבורים( במקומותיותר   גבוההכך הוא מדווח על תחושת מוגנות  

 

 פנייה לקבל עזרה בעת הצורך .7

 בעדיפות גבוההלפנות  מעדיפיםניתן לראות כי מרבית בני הנוער )בנים ובעיקר בנות( במידה ומתעוררת בעיה אישית,  13מלוח 

 .באופן משמעותי על פני שאר הגורמים המוצעים לסיוע של ההורים וחבר קרוב

כי במקרה של בעיה אישית עולה בקנה אחד עם הממצא הקודם  בעדיפות גבוהההממצא כי מרבית בני הנוער יפנו להורים 

 . שלהםלפעילות הפנאי  בני הנוער מדווחים כי ההורים מודעים במידה רבה

אפנה  : באיזו מידה כשמתעוררת בעיה אישית, תפנה לסיוע של הגורמים הבאים?13לוח 
 לגורם זה בעדיפות גבוהה

 בנים 
(N=224) 

 בנות
(N=278)  

כללי 
(N=511) 

 48.3% 55.4% 41.1% הורים .1
 3.1% 2.5% 4% מדריך נוער .2
 2.9% 1.8% 4.5%  מדריך מוגנות. 3
 4.7% 4.7% 4.9% שיטור עירוני .4
 48.9% 56.8% 40.2% חבר קרוב .5

 

 שביעות רצון מהיישוב .8

יישובי וגאה בזה שהוא גר מרוצה מאיכות החיים ב מבני הנוער מביע הסכמה גבוהה כי הוא 60% -ניתן לראות, כ 14מלוח 

  ביישוב, ללא הבדל משמעותי בין בנים לבנות.

 (4-5) : שביעות רצון מהיישוב? אחוז המביעים הסכמה גבוהה14לוח 

 (N=511)כללי   (N=278)בנות (N=224)בנים 
 60.1% 61.5% 59.4% . אני מרוצה מאיכות החיים ביישובי1
 59.3% 59.7% 59.8% שאני גר ביישוב שלי. אני גאה בזה 2
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 היכרות עם תכניות היישוב: .9

 כי ישנה היכרות נמוכה עם מאמצי הקהילה, נתון זה בא לידי ביטוי בממצאים הבאים:ניתן לראות  15מלוח 

 לבילוי מעניינות אפשרויות הרבה נוער לבני מציע הזה כשליש מבני הנוער )בנים ובנות( מביע הסכמה גבוהה היישוב 

 .הלימודים שעות הפנאי שאחרי שעות

 .כשליש מבני הנוער )בנים ובנות( מביע הסכמה גבוהה שהם מכירים את תכנית "עיר ללא אלימות" הפועלת ביישוב 

  .כשליש מבני הנוער )בנים יותר מבנות( מביע הסכמה גבוהה שהם מכירים את מערך "שיטור עירוני" הפועל ביישוב 

 :כלפי היישוב: עמדות 15לוח 
 בנים 

(N=224) 
 בנות

(N=278)  
כללי 

(N=511) 

 לבילוי מעניינות אפשרויות הרבה נוער לבני מציע הזה היישוב .1
 הלימודים שעות הפנאי שאחרי שעות

31.7% 33.8% 32.7% 

 33.9% 34.9% 33.5% אני מכיר את תכנית "עיר ללא אלימות" הפועלת ביישוב שלי. .2
 38.2% 34.8% 43.3% אני מכיר את מערך "שיטור עירוני" הפועל ביישוב שלי. .3

 

 לבילוי ופנאי המוצעים לבני נוער: יותוקבלת הודעות על פעיל .10

 sms /whatsמעוניין לקבל הודעות מהעירייה על פעילויות פנאי בעיקר באמצעות  ניתן לראות, כי מרבית בני הנוער 16מלוח 

app (69.5%) .)ממצא משותף לבנים ולבנות( 

 (אלו השיבו "כן")יות לבילוי ופנאי המוצעים לבני נוער? ובאיזה אמצעי היית מעוניין לקבל הודעות מהעירייה על פעיל: 16לוח 
 (N=511)כללי   (N=278)בנות (N=224)בנים 

 14.9% 11.2% 18.8% דרך מייל .1

 27.8% 29.1% 25.4% פייסבוק      .2

3. sms /whats app 68.8% 70.9% 69.5% 

 11% 11.5% 10.3% אתר אינטרנט       .4

 22.7% 25.2% 19.6% עיתון/ פליארים      .5

 


