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מטרות הסקר

בניעלוהמועדפותהקיימותהפנאיוהרגליהבילויתרבותמיפוי.1

.באריאלהנוערבניבקרבסיכוניותהתנהגויותובחינתהנוער

.(ומניעהחלופותבניית)לאריאלמותאמתהתערבותתכניתבניית.2
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באריאלבחינת הרגלי הפנאי 
היכן אתה נוהג לבלות בשעות  , במהלך השנה האחרונה"

"(לעיתים קרובות"המשיבים שענו " )?הפנאי שלך
( 83.8%( )ספר או טלוויזיה, מחשב, מוזיקה)בביתם 

(  67.1%)אצל חבר 

( 51.9%)פארק ציבורי / יושב עם חברים בגן

(  19.8%)מתנדב

ולבנותלבניםמשותףהינואלובפעילויותבילויכינראה:מגדרהבדלי

( 13.3%)בית הנוער 



"  ?היית מעוניין להשתתף, מבין הפעילויות הבאותבאלו "

הפנאיבחינת הרגלי 

סינמה  / יציאה לימי כיף בחופשה לפארק מים
(  58.3%)שעשועים פארק / סיטי

(  54.4%)בערבי סטנד אפ 

ולבנותלבניםמשותפתהינהאלובפעילויותלהשתתפותהעדפהכינראה:מגדרהבדלי
(אתגריספורטלמעט)

('אומגה וכו, קיר טיפוס, סנפלינג)ספורט אתגרי 
(40.7%  )



חשיפה לאלימות
אחדכלקרהפעמיםכמה-כןואם,הבאיםמהאירועיםאחדלךקרההאם,האחרונההשנהבמהלך"

אף"מציין1כאשר,3-ל1ביןציוןתן.המתאימההתדירותאתבעיגולהקף,הבאיםמהאירועים
"."יותראופעמיםשלוש"3-ו"פעם



חשיפה לאלימות
אחדכלקרהפעמיםכמה-כןואם,הבאיםמהאירועיםאחדלךקרההאם,האחרונההשנהבמהלך"

אף"מציין1כאשר,3-ל1ביןציוןתן.המתאימההתדירותאתבעיגולהקף,הבאיםמהאירועים
"."יותראופעמיםשלוש"3-ו"פעם



לפחות פעם אחת-חשיפה לאזורי אלימות

,(דחיפות/תגרות/מכות)פיזיתאלימותלאירועינחשפתתדירותבאיזו,האחרונההשנהבמהלך"
שלוש"3-ו"פעםאף"מציין1כאשרהמתאימההתדירותאתבעיגולהקף,הבאיםבמקומות

"יותראופעמים
"ויותרפעמיםשלוש":בסוגריים

(  10.6%)באייר ' כיכר ה

(  7.4%)בדרך לבית הספר וחזרה 

( 6.1%)פארק הגומי 

חשיפהעלמדווחים(ולבנותלבניםמשותף)הנוערבניבהםהאזוריםכילראותניתן
הינםהאחרונההשנהבמהלךאחתפעםלפחות,(דחיפות/תגרות/מכות)לאלימותגבוהה

.הגומיופארקבחזרהאוהספרלביתבדרך,באיירהכיכר:הבאיםבאזורים



דירוג רמת האלימות ביישוב

לעומת,(מאדהרבה+הרבה)גבוהההינהשהםביישובהאלימותרמתכימדווחיםהנוערמבני34.9%-שלראותניתן

.ביישובאלימותבכללאיןכיהמדווחים10.2%ומעטההיאמיישובהאלימותרמתכישמדווחיםהנוערמבני53.8%

.(33.5%)הבנותלעומתביישוביותרגבוהההאלימותרמתאתתופשים(36.1%)הבניםכיעולהמגדרלפימפילוח



תחושת ביטחון אישי ביישוב
החודשבמהלךביישובהבאיםמהמקומותאחדבכלבטוחמרגישאתהכמהעד"

."בטוחמאד"מציין5-ו"בטוחלא"מציין1כאשר,5-ל1ביןציוןתן?האחרון



תחושת ביטחון אישי ביישוב
החודשבמהלךביישובהבאיםמהמקומותאחדבכלבטוחמרגישאתהכמהעד"

."בטוחמאד"מציין5-ו"בטוחלא"מציין1כאשר,5-ל1ביןציוןתן?האחרון

ככלאך,לביתהקרובבאזוראישיבטחוןשלגבוההמידהעלמדווחיםהנוערמבני89.4%שלראותניתן
הנוערמבני72.4%שכך.האישיהביטחוןברמתירידהשישנהלראותניתן,לביתהקרובמהאזור"מתרחקים"ש

.(ציבוריםוגניםפארקים)ביישובפתוחיםבילויבמקומותאישיבטחוןשלגבוההמידהעלמדווחים
.הבנותלעומתיותרגבוההבטחוןתחושתעלמדווחיםהבניםכאשר,והבנותהבניםבקרבביטוילידיבאהזומגמה



דרכים להשגת אלכוהול ביישוב
"?לדעתך להשיג אלכוהול ביישובהכי קלדרכים באילו "

25.4%,ביישובאלכוהוללהשיגקלהכילדעתםכיצדלהשיביודעיםלאהנוערמבני49.5%כילראותניתן

.ההוריםבבית5.9%וליישובמחוץ4.3%,בפיצוציות14.5%,בוגראדםבאמצעותדיווחו



תדירות שתייה
שלא לצורכי  )במידה ושתית אלכוהול , החודשיים האחרוניםבמהלך "

"?שתיתבאיזו תדירות , (קידוש או טקס דתי

פעםעלדיווחו18.8%,אלכוהולשתולאכידיווחוהנוערמבני69.7%,האחרונהשבשנהלראותניתן

.ומעלהפעמים6עלדיווחו6.7%-ופעמים3-5עלדיווחו4.3%,פעמיים-אחת



באריאל לקניית סמים הצעה 
השנה האחרונהבמהלך 

" ?במהלך השנה האחרונההציע לך לקנות סמים ביישוב מישהו האם "

מדווחים כי אף אחד באריאל הציעו להם לקנות סמים  ( 87.5%)ניתן לראות כי מרבית בני הנוער 
.לפחות פעם אחתמהנוער מדווח כי הציעו להם לקנות סמים 12.2%, כמו כן. במהלך השנה האחרונה



אתה מכיר שמשתמשים בסמיםביישוב כמות בני נוער 

"  ?מכיר שמשתמשים בסמיםביישוב אתה בני נוער כמה "

שמשתמשיםביישובנוערבנימכיריםאינםכימדווחים(54.8%)הנוערמבניכמחציתכילראותניתן

.בסמיםשמשתמשביישובאחדנוערבןלפחותמכיריםהםכימדווחמהנוער45%,כןכמו.בסמים



בני הנוערלפעילות ההורים מודעות 

"  ?בשעות הפנאימידה הוריך מודעים למה שאתה עושה באיזו "

כאשר,הפנאיבשעותעושיםשהםמהלכלמודעיםהוריהםכימדווחים(72.8%)הנוערבנימרביתכי,לראותניתן

.(בהתאמה70.5%ו75.5%)הבניםלעומתיותרגבוהההוריתמודעותעלמדווחותהבנות



בעדיפותלפנותמעדיפים,אישיתבעיהומתעוררתבמידה(בנותובעיקרבנים)הנוערבנימרביתכילראותניתן•

.משמעותיבאופןהמוצעיםהגורמיםשארפניעלקרובוחברההוריםשללסיועגבוהה

הממצאעםאחדבקנהעולהאישיתבעיהשלבמקרהגבוההבעדיפותלהוריםיפנוהנוערבנימרביתכיהממצא•

.שלהםהפנאילפעילותרבהבמידהמודעיםההוריםכימדווחיםהנוערבניכיהקודם

הצורךבעת פנייה לקבל עזרה 

מציין1כאשר?הבאיםהגורמיםשללסיועתפנה,אישיתבעיהכשמתעוררתמידהבאיזו"
."גבוההבעדיפותזהלגורםאפנה"מציין3-ו"זהלגורםאפנהלאלעולם"



שביעות רצון מהיישוב



שביעות רצון מהיישוב

מבני הנוער מביע הסכמה גבוהה כי הוא מרוצה מאיכות החיים ביישובי 60%-כ, ניתן לראות
.  ללא הבדל משמעותי בין בנים לבנות, וגאה בזה שהוא גר ביישוב



היכרות עם תכניות היישוב



קבלת הודעות על פעילויות לבילוי ופנאי 
המוצעים לבני נוער

בעיקרפנאיפעילויותעלמהעירייההודעותלקבלמעונייןהנוערבנימרביתכי,לראותניתן

smsבאמצעות /whats app(69.5%)(ולבנותלבניםמשותףממצא).



!!!            תודה על ההקשבה

22


