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 18-12בקרב הורים לילדים בגילאי ממצאי סקר להלן תמצית 

איש/ה כמדגם מייצג של כאלו שיש להם  600בקרב  2018במאי  1-וב  באפריל 30 –סקר שבוצע ב ה
 (. 4% - )טעות הדגימה  12-18לפחות ילד אחד בגילאי 

 משתני רקע של המרואיינים 
 מחצית גברים, מחצית נשים.  – מגדר

 מאחר ולחלק יש יותר מילד אחד בגילאים אלו(  100% –)מסתכם ביותר מ  גילאי הילדים

 סה"כ 
12 27% 
13 28% 
14 23% 
15 22% 
16 24% 
17 20% 
18 17% 

 

 גיל ההורים 

 סה"כ 
 21% 40 עד 

41-49 55% 
50+ 24% 

 רמת דתיות )מגזר יהודי( 

 סה"כ 
 57%  חילוני

 15% מסורתי
 19%  דתי

 9% חרדי
 רמת השכלה

 סה"כ 
 20% ומטה תיכון

 27% תיכונית על
 53% אקדמית

 

 אזור מגורים 

 סה"כ 
 13% אזור ירושלים 

 34% ת"א והמרכז
 25% חיפה והצפון
 14% ב"ש והדרום
 14% אזור השרון
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 לקראת הכנס סיכוםותמצית 

העובדה שיש מרכז פעילות של ארגון נוער תורמת להעלאת איכות החיים  ,באיזו מידה, אם בכלל

 ?בישוב מגוריך

ציינו שבמידה ויש מרכז פעילויות של ארגון נוער זה תורם מההורים  (75%) כשלושה רבעים 1

בקרב הדתיים אפילו יותר וגם  במידה רבה להעלאת איכות החיים בעיר/ישוב שבו הם גרים.

 תתפים בפעילויות של תנועות וארגוני נוער כיום.בקרב אלו שילידיהם מש

 

לא משקיע מספיק משאבים בחינוך הבלתי  יםגר םשים שראש הרשות בה אתימרג םלו היית

 פורמלי, האם זה היה משפיע על הסיכוי שתצביע עבורו בבחירות לראשות העיר/מועצה? 

מההורים ציינו שלו היו מרגישים שראש העיר/מועצה לא משקיע מספיק משאבים  75% 2

עבורו מאלי זה היה מקטין את הסיכוי או אפילו גורם להם לא להצביע רבחינוך הבלתי פו

   בלט יותר בציבור המסורתי.. העיר/מועצה-תובבחירות לראש

 

 מה הכי חשוב לך כהורה בפעילויות אחר הצהריים של ילדייך? 

, (62%) הםם בפעילויות אחר הצהריים של ילדיהקניית ערכים בלט כנושא החשוב ביותר להורי 3

נתון שבלט יותר בקרב הורים  - (48%כאשר במדרג השני צוין הרחבת כישורים ומיומנויות )

לילדיהם שכרגע אינם משתתפים בפעילויות של תנועות וארגוני הנוער.  בקרב בציבור הדתי בלט 

הרחבת כישורים ומיומנויות. בקרב בעלי רמת א הקניית הערכים ובקרב בחרדים שאפילו יותר נו

 השכלה נמוכה בלט פעילות מחוץ לבית.

 

  ?העיקרית של השתתפות ילדיך בפעילויות ארגון הנוערמהי לדעתך התרומה 

בפעילויות ארגוני הנוער  הםשהתרומה העיקרית של השתתפות ילדימההורים טוענים  70% 4

וין הרחבת כישורים ומיומנויות והעלאת צ, כאשר במדרג השני בערכים חברתיים חיוביים היא

 הביטחון העצמי של הנער/ה.

 

 מה הכי מטריד אותך בילדיך כהורה? 

, ללא (51%) הוא העיסוק היתר שלהם במחשב/בנייד הםהדבר שהכי מטריד את ההורים בילדי 5

או לא משתתפים בפעילויות של תנועות וארגוני נוער, כאשר  ןהבדל משמעותי בין אלו שילדיהם כ

 במדרג השני אי ספיגת ערכים, חוסן נפשי ואלימות.

 

מספיק או לא מספיק מידע לגבי היצע הפעילויות של ארגוני הנוער בישוב האם אתה מקבל 

 מגוריך? 

רק קצת יותר מרבע מההורים טוענים שמקבלים מספיק מידע לגבי היצע הפעילויות של ארגוני  6

ציינו שכמעט או כלל לא  40%-בקרב אלו שילדיהם לא משתתפים כיום כ .הנוער בישוב מגוריו

 בנוגע לפעילות זו ובקרב החרדים קרוב למחצית.מקבלים מידע 
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באופן כללי האם יש או אין מספיק פעילויות המוצעות על ידי ארגוני נוער שונים לבני הנוער 

 בישוב מגוריך? 

 שציינו זאת במגזר היהודי. 43%מההורים ציינו שאין מספיק לעומת  63%במגזר הערבי  7

 

 

 באיזו מידה אתה סומך על שיקול הדעת של צוותי המפעילים של פעילויות ארגוני הנוער? 

סומכים על שיקול מקרב ההורים שילדיהם משתתפים בפעילויות תנועות או ארגוני נוער   70% 8

 .הדעת של צוותי המפעילים של פעילויות ארגוני הנוער

 

תנועות וארגוני הנוער אומרים מהורים שילדיהם לא משתתפים בפעילות  52% •

)יכול להיות שזו הסיבה שהם לא  שהם לא סומכים על הצוותים המפעילים

  שולחים אותם לפעילות!( 
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