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 :הקדמה 

הוא מקור לאתגרים ולהתמודדויות אישיות,. חייהם של בני נוער, היא שאלה חשובה, המטרידה הורים, אנשי משבר הקורונה 

 מקצוע ומקבלי החלטות.

 הכולל מקיף מיפוי כלי , פותחכך לצורך. הנוער בני של הצרכים מיפויאיסוף מידע על האתגרים וב הצורך עלהבהתאם, 

הקורונה, וכן העדפות של בני נוער ביחס  בתקופת מרכזיים ודפוסי בילוי זמןעיסוקים  לדאגה, העוסקות במקורות שאלות

 לפעילויות שונות שהקהילה ומערכות החינוך יכולות להציע להם. בנוסף, השאלון בחן את מידת החשיפה של בני נוער

 . להתנהגויות סיכון

ה מתמדת ליצירת התאמות למציאות החדשה. ארגוני הילדים והנוער פועלים זו תקופה ארוכה באי וודאות רבה תוך חתיר

בסקר זה ביקשנו לשמוע ולהשמיע את קולם של בני הנוער, ולנסות ולזהות תחושות, ללמוד על התנהגויות וצרכים מפיהם 

  .ובשמם עצמם, ולא להסתמך על תחושות בטן ופרסומים תקשורתיים בלבד

ים לכם אותו שותפים ושותפות, על מנת שתוכלו כל אחד ואחת לעשות זהו סקר מקיף ונרחב עם אלפי בנות ובני נוער ואנו מגיש

 .בו שימוש, וללקט ממנו מסקנות יישומיות

 הסקר מטרות 

 תחומי החיים השונים של בני נוער. על בישראל הקורונה משבר של השפעותיו לבחון את. 1

 המותאמים לצרכי בני הנוער בעת הנוכחית.לסייע למקבלי החלטות ולאנשי מקצוע בגיבוש סדרי עדיפויות ושירותים . 2

 שיטת הסקר 

 משתתפים:

 (57.9%בנות ) 1,341-( ו40%בנים ) 926נוער:  בני 2,315השתתפו בסקר : מגדר. 

 17(; גילאי 21%) 16(; גילאי 18.3%) 15(; גילאי 10.8%) 14(; גילאי 10.5%) 13(; גילאי 11.3%) 12: גילאי גילאים 

 (.8.9%) 18(; גילאי 18.1%)

 (0.5%(;חרדי )16.1(; דתי )31.2%)מסורתי (; 48.6%: חילוני )הגדרה דתית. 

 דיווחו שהם משתתפים באופן רציף וקבוע. 67.5% :השתתפות רציפה וקבועה בפעילות ארגון נוער או תנועות נוער 

 תחלואת קורונה: 

 (.3%משתתפים חלו בקורונה ) 70 -

 משפחתם חלה בקורונה.( דיווחו שמישהו מבני 27.2%משתתפים ) 629 -

 .חלה בקורונה מחבריהם הקרובדיווחו שמישהו ( 303%משתתפים ) 702 -

 בעקבות נפגעה פרנסתו או( ת"חל) ארוכה לחופשה יצא, מעבודתו פוטר מההורים מישהו מצב כלכלי: האם 

 .שניהם, השיבו שכן 4.1% מהם; אחד, השיבו שכן 27.2% ; השיבו שלא 66.7%הקורונה?  משבר
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  :כלים

 :הבאים ההיבטים את ןבח הסקר

 מגדר, גיל, השתתפות בתנועות נוער, תחלואת קורונה, ופגיעה במצב הכלכלי.דמוגרפים:  פרטים .1

 החשש, המשפחה של הכלכלי מהמצב דאגה כגון הנושאים, מידה באיזו לדאגה בתקופת הקורונה: מקורות. 2

 נעימות לא ולתחושות לדאגה מקור כיום בעבורם מהווים הספר בבית הלימודיים בהישגים ופגיעה מקורונה להידבק

 ?בכלל אם(, פחד, עצב כמו)

 הזמן את מעבירים נוער בני, הקורונה משבר בזמןכיצד בני הנוער מעבירים את הזמן בתקופת הקורונה:  .3

מעורבים בפעילויות  הם תדירות ובאיזו זמנם את מבלים הם כיצד לציין בני הנוער התבקשו. שונות בפעילויות

 האחרון. החודש שונות, במהלך

חלק זה בשאלון הציג בפני המשתתפים : להשתתף בתקופת הקורונה בני הנוער היו מעונייניםבאילו פעילויות . 4

 פעילויות שורה של שירותים, עיסוקים ותכניות המיועדים לבני נוער. המשתתפים התבקשו לסמן בשאלון באילו

 בזום, מפגשים הלמידה מטלות עם והתמודדות בית בשיעורי פעילויות לדוגמא: סיוע להשתתף. הם ישמחו

 אנשי עם מקוונות/ אישיות ייעוץ הבריאות, שיחות משרד להנחיות המותאמות ספורט בזום, פעילויות חברתיים

 קשיים ועוד. עם להתמודדות מקצוע

מידה הם  באיזו, האחרון לציין בהתייחס לחודשבחלק זה התבקשו בני הנוער  :להתנהגויות סיכון חשיפה .5

 סיכון. כגון, אירועי וונדליזם, שיכרות ושימוש בקנאביס. להתנהגויות ֵעדים היו/ נחשפו

 :הליך

( 18-22.10.2020טסאפ למשך שבוע, מיד בתום הסגר השני שהתקיים ברחבי המדינה )אהסקר הועבר כסקר מקוון בוו

 .הנוער ובאמצעות "חבר מביא חבר" של חניכי וחניכות ארגוני הנוער באמצעות רשת הקבוצות של ארגוני

 ניתוח הממצאים:

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

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

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

 שיעורם )באחוזים(.

הניתוח בחן את שכיחויות התשובות ובוצעו ניתוחים סטט' נוספים על מנת לבחון הבדלי מגדר, הבדלים בין המשתתפים 

 לאלו שלא משתתפים וכן מתאמים שונים בין גיל לשאר משתני המחקר. נוער תנועות או נוער ארגון בפעילות

 .הדו״ח מתאר רק הבדלים שנמצאו כמובהקים
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 ממצאים 

 :עבור בני הנוער בתקופת הקורונה (פחד, עצב כמו) נעימות לא ולתחושות לדאגה ותמקור .1

 המשמשותפשוטות  לא חוויות האחרונים החודשים במהלך חוויםניתן לראות שמרבית בני הנוער מדווחים שהם  1מלוח 

הקורונה  לפני לי שהיו בתכניות בהיבטים הבאים: פגיעה בעיקרו ,בעבורם כיום מקור לדאגה ולתחושות לא נעימות

, (54.6%)שעמום  ,(59.6%)חברים  עם להיפגש יכולת חוסר(, 65.6%) מקורונה ידבקו שלי משפחה שבני החשש(, 68.2%)

 (.50%המדינה ) הנהגת על כעס או אמון חוסר -ו (50.1%) המדינה למצב דאגה

 ומשפחתית/ שלי"( המשפחה של הכלכלי )"המצב ת/ כלכלימקורונה"( אדבק שאני )"החששבריאותית פגיעה נראה כי 

 מעט מקור לדאגה בעבורם.  בבית"( מהווים )"מתח

 מגדר הבדלי

שונים האופייניים לתקופת הקורונה. אם כי, הבנות מדווחות על הדאגה הנמצא דמיון רב בין בנים לבנות ביחס למקורות 

 :(1)ראה לוח רמות גבוהות יותר של דאגה 

 שלי משפחה שבני החשש(, 62.3%) הקורונה לפני לי שהיו בתכניות פגיעה :מקורות הדאגה הבולטים -בקרב הבנים 

 הנהגת על כעס או אמון חוסר(, 48.4%) שעמום(, 53.1%) חברים עם להיפגש יכולת חוסר(, 56.5%) מקורונה ידבקו

 .( 46.1%) המדינה למצב דאגה -ו 47.4%) המדינה

 שלי משפחה שבני החשש(, 72.1%) הקורונה לפני לי שהיו בתכניות פגיעה :מקורות הדאגה הבולטים -בקרב הבנות 

 -ו (52.5%) המדינה למצב דאגה(, 58.5%) שעמום(, 64%) חברים עם להיפגש יכולת חוסר(, 72.1%) מקורונה ידבקו

 .(51.3%) המדינה הנהגת על כעס או אמון חוסר

 :רמות גבוהות יותר של חשש בהתייחס למקורות הדאגה השונים, בהשוואה על הבנות מדווחות  הבדלי מגדר

בהם לא נמצא הבדל: המצב הכלכלי של המשפחה שלי ופגיעה בתהליך הגיוס/  למעט שני מקורותלבנים. זאת, 

 .שרות צבאי לאומי אזרחי

 בעבורך מהווים הבאים הנושאים, מידה באיזו. פשוטות לא חוויות האחרונים החודשים במהלך חווים, רבים נוער בני :1לוח 
 :)אחוז המשיבים "במידה רבה"+ "רבה מאד"( ?בכלל אם(, פחד, עצב כמו) נעימות לא ולתחושות לדאגה מקור כיום

 בנים 
 (N=926) 

 בנות
 (N=1,341) 

כלל המדגם 
(N=2,315) 

 30% 28.8% 31.2% שלי המשפחה של הכלכלי המצב

 30.8% 35.6% 24.2% *מקורונה אדבק שאני החשש

 65.6% 72.1% 56.5% *מקורונה ידבקו שלי משפחה שבני החשש

 33% 42.1% 19.7% *(וכדו׳ עקב עטיית מסכה פצעים, משקל) שלי במראה ת/אוהב לא שאני שינויים

 54.6% 58.5% 48.4% *שעמום

 68.2% 72.1% 62.3%  *הקורונה לפני לי שהיו בתכניות פגיעה

 59.6% 64% 53.1%  *חברים עם להיפגש יכולת חוסר

 50.1%   52.5% 46.1%  *המדינה למצב דאגה

 23.1% 26.4% 17.6% *(וההורים האחים לבין ביני מריבות) בבית מתח

 44.6% 47.5% 39.8%  *הספר בבית ים שלייבהישגים הלימוד פגיעה

 30.5% 31.3% 28.6% +(16)נבחן בגילאי  פגיעה בתהליך הגיוס/ השרות הצבאי/ לאומי/ אזרחי

 50% 51.3% 47.4%  *המדינה הנהגת על כעס או אמון חוסר

 14.6% 17.9% 9.6%  *שלי ההורים בין ומריבות מתחים

 * הבדל מובהק
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 :שלא ולאלו הנוער תנועות/  הנוער בארגוני משתתפיםה ם ביןהבדלי

הנוער, לבני נוער  תנועות/  הנוער בארגוני משתתפיםהנמצא דמיון רב בין התחומים המהווים מקור לדאגה בקרב בני נוער 

 (:2מדווחים על דאגה רבה יותר )ראה לוח  הנוער תנועות/  הנוער . עם זאת, המשתתפים בארגונימשתתפיםשאינם 

  (, 70.6%) הקורונה לפני לי שהיו בתכניות פגיעה :מקורות הדאגה הבולטים ביותר -המשתתפים באופן קבועבקרב

 חוסר(, 55.3%) שעמום(, 61.2%) חברים עם להיפגש יכולת חוסר(, 65.8%) מקורונה ידבקו שלי משפחה שבני החשש

 .( 51.6%) המדינה למצב דאגה -ו 52.2%) המדינה הנהגת על כעס או אמון

  מקורונה ידבקו שלי משפחה שבני החשש :מקורות הדאגה הבולטים ביותר -משתתפיםאלו שאינם בקרב 

 שעמום(, 56.2%) חברים עם להיפגש יכולת חוסר(, 63.2%) הקורונה לפני לי שהיו בתכניות פגיעה(, 65.5%)

 .(45.1%) המדינה הנהגת על כעס או אמון חוסר -ו (46.7%) המדינה למצב דאגה(, 53.1%)

 הנוער המשתתף  נוער לאלו שלא: תנועות/ נוער ארגון בפעילות וקבוע המשתתפים באופן רציף בני נוערבין  הבדלים

 לפני לי שהיו בתכניות מפגיעה שאינם משתתפיםלעומת אלו  בארגוני הנוער/ תנועות הנוער מדווח על חשש רב יותר

, (וההורים האחים לבין ביני מריבות) בבית המדינה, מתח למצב חברים, דאגה עם להיפגש יכולת חוסר הקורונה,

 המדינה. הנהגת על כעס או אמון חוסרו אזרחי/ לאומי/ השרות הצבאי/ הגיוס בתהליך פגיעה

 בעבורך מהווים הבאים הנושאים, מידה באיזו. פשוטות לא חוויות האחרונים החודשים במהלך חווים, רבים נוער בני :2לוח 
 )אחוז המשיבים "במידה רבה"+ "רבה מאד"(: ?בכלל אם(, פחד, עצב כמו) נעימות לא ולתחושות לדאגה מקור כיום

  
 משתתפים

 (N=1,562) 

לא 
 משתתפים

 (N=743) 

 
כלל המדגם 
(N=2,315) 

 30% 29.5% 30.3% שלי המשפחה של הכלכלי המצב

 30.8% 31.8% 30.3% מקורונה אדבק שאני החשש

 65.6% 65.5% 65.8% מקורונה ידבקו שלי משפחה שבני החשש

 33% 31.4% 33.9% (וכדו׳ עקב עטיית מסכה פצעים, משקל) שלי במראה ת/אוהב לא שאני שינויים

 54.6% 53.1% 55.3% םשעמו

 68.2% 63.2% 70.6%  *הקורונה לפני לי שהיו בתכניות פגיעה

 59.6% 56.2% 61.2%  *חברים עם להיפגש יכולת חוסר

 50.1%   46.7% 51.6%  *המדינה למצב דאגה

 23.1% 21.7% 23.8% *(וההורים האחים לבין ביני מריבות) בבית מתח

 44.6% 42.9% 45.4% הספר בבית ים שלייבהישגים הלימוד פגיעה

 30.5% 25.5% 32.9% +(*16)נבחן בגילאי  פגיעה בתהליך הגיוס/ השרות הצבאי/ לאומי/ אזרחי

 50% 45.1% 52.2%  *המדינה הנהגת על כעס או אמון חוסר

 14.6% 13.9% 14.9%  שלי ההורים בין ומריבות מתחים

 *הבדל מובהק

 

 הקשר בין גיל בני הנוער למקורות הדאגה:

  :מקורונה גם כן עולה. משפחתם ידבקו שהם ובני של בני הנוער ככל שהגיל עולה, החששחשש להידבקות 

 במראהעולה. רצוייםלא  משינויים החשש, עולה שהגיל : ככלשינוי מראה 

 משעמום יורד. החשש, עולה שהגיל : ככלשעמום 

 להיפגש יכולת הקורונה והחשש מחוסר לפני להם שהיו בתכניות מפגיעה החשש, עולה שהגיל : ככלפגיעה בתכניות 

 חברים עולה. עם
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  :הספר  בבית שלהם הלימודיים בהישגים החשש מפגיעה, עולה שהגיל ככלהישגים לימודים/ שרות צבאי/ לאומי

 אזרחי עולה./ לאומי/ הצבאי השרות/ הגיוס בתהליך והחשש מפגיעה

 :המדינה הינו מקור לדאגה רבה יותר. הנהגת על כעס או אמון חוסר, עולה שהגיל ככל היחס למדינה 

 :יש יותר חשש ודאגה למדינה., עולה שהגיל ככל דאגה למדינה 

 שלהם גובר ההורים בין ומריבות של בני הנוער ממתחיםהחשש , עולה שהגיל : ככליחסים בין ההורים. 

 

 מעביר את זמנו בתקופת הקורונה: הנוער כיצד .2

: ותהבא בפעילויותובעיקר שונות  בפעילויותבתקופת הקורונה  הזמן את מעביריםניתן לראות שמרבית בני הנוער  3מלוח 

 (ועוד טיקטוק, אינסטגרם, ווטסאפ) חברתיות ברשתות גלישה(, 78.3%( )בית ושיעורי מטלות הכנת, בזום שיעורים) לימודים

 (אחרות דרכים/ זום/ טלפון) אנשים עם משוחח (,68.9%)במחשב  או בטלוויזיה וסרטים סדרות, בתוכניות צפייה(, 72%)

 (.55%) (וכדו׳ אחים על השגחה, ניקיון, בישול) הבית במטלות עזרה-ו (63.8%)

  :הנוער מדווחים כי הם מתנדבים "לעיתים קרובות+ כמעט כל הזמן" בתקופת הקורונה.מקרב בני  20.4%התנדבות 

 ( שהם משחקים/ מבלים בחוץ עם חברים.30.4%: כשליש דיווחו )משחק/ בילוי עם חברים בחוץ 

 הבדלי מגדר:

 משותף לבנים ולבנות, אם כי הבנות מדווחות על עזרה בתקופת הקורונה הנוער את הזמןבני האופן שבו מעבירים נראה כי 

 או בטלוויזיה וסרטים סדרות, בתוכניות צפייה,לימודים, (וכדו׳ אחים על השגחה, ניקיון, בישול) הבית רבה יותר במטלות

 שהם מבלים בעבודה בשכר,הבנים מדווחים על זמן רב יותר  ואילו חברתיות ברשתות גלישהו , קריאת ספריםבמחשב

 (.3)ראה לוח  הנייד בטלפון במשחקים או מחשב במשחקי במשחקאימוני ספורט ובילוי עם חברים ו

 ובאיזו זמנך את מבלה אתה כיצד ציין אנא. שונות בפעילויות הזמן את מעבירים נוער בני, הקורונה משבר בזמן :3לוח 
 )אחוז המשיבים "לעיתים קרובות"+ "כמעט כל הזמן"(: ?האחרון החודש במהלך תדירות

 בנים 
 (N=926) 

 בנות
 (N=1,341) 

כלל המדגם 
(N=2,315) 

 39.1% 40.5% 37.4% (בנייד או בטלוויזיה) בחדשות צפייה

 10.2% 9.5% 11.8% *בשכר עבודה

 20.4% 21.4% 18.8% בפעילות התנדבותית

 55% 60.6% 46.4% *(וכדו׳ אחים על השגחה, ניקיון, בישול) הבית במטלות עזרה

 32.2% 30.5% 34.7% הבית בתוך ספורט אימון

 78.3% 81.1% 74.6% *(בית ושיעורי מטלות הכנת, בזום שיעורים) לימודים

 38% 35.4% 41.7% *בחוץ )כמו הליכה, ריצה( ספורט אימון

 30.4% 29.1% 32.6% *בחוץ חברים מבלה עם/משחק

 22.9% 21% 25.8% *בתים בתוך חברים מבלה עם/משחק

 68.9% 74.1% 61% *במחשב או וסרטים בטלוויזיה סדרות, בתוכניות צפייה

 50.2% 43.2% 59.5% *הנייד במשחקים בטלפון או מחשב במשחקי משחק

 63.8% 67.6% 58.5% *אחרות( זום/ דרכים /)טלפון אנשים עם משוחח

 21.2% 21.8% 20.1% *קורא ספרים

 72% 79% 62.2% *ועוד( טיקטוק, ווטסאפ, אינסטגרם) חברתיות ברשתות גלישה

 28.8% 26% 32.8% *וכדו׳ יוטיוב) האינטרנט באמצעות אותי שמעניין נושא או תחביב של לימוד
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 :שלא ולאלו הנוער תנועות/  הנוער בארגוני משתתפיםה ם ביןהבדלי

בני הנוער מבלים את זמנם לבין האופן שבו הנוער  תנועות/  הנוער הנוער בארגוני נראה כי קיים דמיון רב בין האופן שבו בני

נמצאו הבדלים בין שתי הקבוצות, בהתייחס לפעילויות אם כי בפעילויות מסוג זה, מבלים את זמנם.  משתתפיםשאינם 

 או בטלוויזיה) בחדשות בצפייהמעבירים את זמנם במידה רבה יותר  הנוער תנועות/  הנוער בארגוני המשתתפים :הבאות

, הליכה כמו) בחוץ ספורט , אימון(וכדו׳ אחים על השגחה, ניקיון, בישול) הבית במטלות התנדבותית, עזרה בנייד, בפעילות

לעומת זאת, אלו  אחרות וקריאת ספרים. דרכים/ זום/ טלפון) אנשים עם בחוץ, משוחח חברים עם מבלה/משחק ריצה(,

, ווטסאפ) חברתיות ברשתות גלישהב יותר רבה במידה זמנם את מעבירים הנוער תנועות/  הנוער בארגונישאינם משתתפים 

 (.4)ראה לוח  (ועוד טיקטוק, אינסטגרם

 ובאיזו זמנך את מבלה אתה כיצד ציין אנא. שונות בפעילויות הזמן את מעבירים נוער בני, הקורונה משבר בזמן :4לוח 
 )אחוז המשיבים "לעיתים קרובות"+ "כמעט כל הזמן"(: ?האחרון החודש במהלך תדירות

  
 משתתפים

 (N=1,562) 

לא 
 משתתפים

 (N=743) 

 
כלל המדגם 
(N=2,315) 

 39.1% 34.6% 41.8% *(בנייד או בטלוויזיה) בחדשות צפייה

 10.2% 9.7% 10.4% בשכר עבודה

 20.4% 7.2% 26.5% *בפעילות התנדבותית

 55% 50.9% 57.1% *(וכדו׳ אחים על השגחה, ניקיון, בישול) הבית במטלות עזרה

 32.2% 30.8% 32.9% הבית בתוך ספורט אימון

 78.3% 74.8% 80.1% (בית ושיעורי מטלות הכנת, בזום שיעורים) לימודים

 38% 35.1% 39.5% *בחוץ )כמו הליכה, ריצה( ספורט אימון

 30.4% 26% 32.7% *בחוץ חברים מבלה עם/משחק

 22.9% 21.6% 23.4% בתים בתוך חברים מבלה עם/משחק

 68.9% 67% 69.7% במחשב או וסרטים בטלוויזיה סדרות, בתוכניות צפייה

 50.2% 52.1% 49.4% הנייד במשחקים בטלפון או מחשב במשחקי משחק

 63.8% 60.3% 65.6% *אחרות( זום/ דרכים /)טלפון אנשים עם משוחח

 21.2% 16% 23.8% *קורא ספרים

 72% 73.9% 71.2% *ועוד( טיקטוק, ווטסאפ, אינסטגרם) חברתיות ברשתות גלישה

 28.8% 29% 28.6% וכדו׳ יוטיוב) האינטרנט באמצעות אותי שמעניין נושא או תחביב של לימוד

 *הבדל מובהק

 הקורונה: בתקופת זמנם את הקשר בין גיל בני הנוער לאופן בו הם מעבירים

 דיווחו כי הם עובדים בשכר. נוער יותר בני, עולה שהגיל ככל :בשכר עבודה 

 מעבירים את זמנם בהתנדבות. הם כי דיווחו הנוער בני יותר, עולה שהגיל : ככלהתנדבות 

 בלימודים. זמנם פחות את מעבירים הנוער בני, עולה שהגיל ככל :(בית ושיעורי מטלות הכנת, בזום שיעורים) לימודים 

  :פחות על אימוני ספורט. דיווחו הנוער בני, עולה שהגיל ככלאימון ספורט בתוך הבית/ בחוץ 

 מחשב במשחקי משחקים הם פחות כי דיווחו הנוער בני, עולה שהגיל ככל :הנייד בטלפון במשחקים או מחשב משחקי 

 .(ועוד טיקטוק, אינסטגרם, ווטסאפ) חברתיות ממושכת יותר ברשתות הנייד לעומת גלישה בטלפון במשחקים או

 על פחות קריאת ספרים הנוער דיווחו בני, עולה שהגיל ככל: קריאת ספרים. 
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 רונה:והק בזמן לבלות רוצה הנוער כיצד .3

 מאורגנים חברתיים מפגשיםהבאות:  ובעיקר בפעילויות בפעילויות ישמחו להשתתףשמרבית בני הנוער ניתן לראות  5מלוח 

 במסגרות התנדבות(, 38.1%)הבריאות  משרד להנחיות המותאמות ספורט פעילויות(, 47.4%) להנחיות בהתאם פיזיים

 כגון שלי ביישוב לסיוע נרחבות פעולות -סיוע מיזמי-ו (34.6%) (וכדומה נוער ארגוני, סים"מתנ) שלי ביישוב מאורגנות

 (.34.5%) (וכדומה קשישים עם קשר, מזון חלוקת, ציוד אריזת

 הבדלי מגדר:

מאשר  ה יותררצון גבומשותף לבנים ולבנות, אם כי הבנות מדווחות על  ,הנוער את הזמןבני נראה כי האופן שבו מעבירים 

 עם הלמידה, מפגשים חברתיים, שיחות ייעוץ אישיות/ מקוונות מטלות עם והתמודדות בית בשיעורי בסיוע להשתתף הבנים

 במסגרות בקהילה, התנדבות נוער לבני ובאינטרנט החברתיות ברשתות ועידוד קשיים, תמיכה עם להתמודדות מקצוע אנשי

 בהסברה הקהילה במאמצי השתתפות -וסיוע מקוון למשפחות עם צרכים לימודים, מיזמי סיוע, הסברה ביישוב מאורגנות

 (.5)ראה לוח משליהן  שונה רקע בעלי נוער בני של מקוונים מפגשים בסדרת לתושבים ובהשתתפות

. הקורונה בתקופת נוער לבני להתאים שיכולים ולשירותים לפעילויות רעיונות על מספרים ומדריכים מקצוע אנשי :5לוח 
 במידה" המשיבים אחוז) ?להשתתף תשמח אתה פעילויות באיזו לשמוע נשמח, הבאים הרעיונות לרשימת בהתייחס

 "(מאד רבה"+ "רבה
 בנים 

 (N=926) 
 בנות

 (N=1,341) 
כלל המדגם 
(N=2,315) 

 24.5% 27.3% 20.8%  *בזום הלמידה מטלות עם והתמודדות בית בשיעורי סיוע

 28.6% 30.9% 25.8%  *בזום חברתיים מפגשים

 47.4% 50.7% 43.3% *מפגשים חברתיים מאורגנים פיזיים בהתאם להנחיות

 38.1% 38% 38.3%  הבריאות משרד להנחיות המותאמות ספורט פעילויות

 16% 18.5% 11.7%  *קשיים עםלהתמודדות  מקצוע אנשי עם / מקוונותאישיות ייעוץ שיחות

 20.9% 23.4% 17.1% *תמיכה ועידוד ברשתות החברתיות ובאינטרנט לבני נוער בקהילה

 34.6% 39.6% 27.3% *ביישוב שלי )מתנ"סים, ארגוני נוער וכדומה( מאורגנותהתנדבות במסגרות 

צרכים לימודים )כגון סיוע לימודי, סיוע בתפעול למשפחות עם סיוע מקוון 
 *מערך לימודים בזום וכדומה(

19.2% 25.3% 23.1% 

האינטרנט דרך ולפתח ללמוד שאפשר ותחביבים לקורסים וקישורים רעיונות
  

27.2% 28.3% 28% 

 20.7% 21.7% 19.5% קורסי מדצ"ים בסיסים/ מתקדמים-הכשרות והעשרה

פעולות נרחבות לסיוע ביישוב שלי כגון אריזת ציוד, חלוקת מזון,  -סיועמיזמי 
 *קשר עם קשישים וכדומה

26.2% 40.2% 34.5% 

 ללבוש חשוב מדוע לתושבים השתתפות במאמצי הקהילה בהסברה -הסברה
  *ההנחיות םולייש םועידוד ושבים עוברים בפני ההנחיות חידוד ,מסיכות

17.9% 22.5% 20.6% 

השתתפות בסדרת מפגשים מקוונים של בני נוער בעלי רקע שונה משלי )מגזר 
 *אחר/ תרבות שונה וכדומה( בליווי מקצועי

16.2% 23.9% 20.9% 
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 :שלא ולאלו הנוער תנועות/  הנוער בארגוני משתתפיםה ם ביןהבדלי

 בארגונימשתתפים ה בין בתקופת הקורונה הזמןאת לבלות הנוער בני  רוציםאופן שבו נמצאו הבדלים בעולה כי  6מלוח 

דיווחו כי ישמחו במידה רבה יותר להשתתף  הנוער תנועות/  הנוער בארגוני המשתתפים :ולאלו שלא הנוער תנועות/  הנוער

פעילויות שבני הנוער שאינם  -והתמודדות עם מטלות הלמידה בזום בכלל הפעילויות שהוצעו, למעט בסיוע בשיעורי בית

 (.6)ראה לוח  דיווחו על רצון גבוה יותר להשתתפות הנוער תנועות/  הנוער בארגוני משתתפים

. הקורונה בתקופת נוער לבני להתאים שיכולים ולשירותים לפעילויות רעיונות על מספרים ומדריכים מקצוע אנשי :6לוח 
 במידה" המשיבים אחוז? )להשתתף תשמח אתה פעילויות באיזו לשמוע נשמח, הבאים הרעיונות לרשימת בהתייחס

 "(מאד רבה"+ "רבה
  

 משתתפים
 (N=1,562) 

לא 
 משתתפים

 (N=743) 

 
כלל המדגם 
(N=2,315) 

 24.5% 28.8% 22.3%  *בזום הלמידה מטלות עם והתמודדות בית בשיעורי סיוע

 28.6% 28% 29%  *בזום חברתיים מפגשים

 47.4% 39.2% 51.3% *מפגשים חברתיים מאורגנים פיזיים בהתאם להנחיות

 38.1% 33.1% 40.5%  *הבריאות משרד להנחיות המותאמות ספורט פעילויות

 16% 13.8% 16.9%  *קשיים להתמודדות עם מקצוע אנשי עם אישיות/ מקוונות ייעוץ שיחות

 20.9% 18.7% 21.8% *החברתיות ובאינטרנט לבני נוער בקהילהתמיכה ועידוד ברשתות 

 34.6% 18% 42.6% *התנדבות במסגרות מאורגנות ביישוב שלי )מתנ"סים, ארגוני נוער וכדומה(

סיוע מקוון למשפחות עם צרכים לימודים )כגון סיוע לימודי, סיוע בתפעול 
 *מערך לימודים בזום וכדומה(

24.8% 18.7% 23.1% 

*האינטרנט דרך ולפתח ללמוד שאפשר ותחביבים לקורסים וקישורים רעיונות
  

29.9% 24.2% 28% 

 20.7% 9.9% 25.8% *קורסי מדצ"ים בסיסים/ מתקדמים-הכשרות והעשרה

פעולות נרחבות לסיוע ביישוב שלי כגון אריזת ציוד, חלוקת מזון,  -מיזמי סיוע
 *קשר עם קשישים וכדומה

40.3% 22.3% 34.5% 

 ללבוש חשוב מדוע לתושבים השתתפות במאמצי הקהילה בהסברה -הסברה
  *ההנחיות ליישום ועידודם ושבים עוברים בפני ההנחיות חידוד מסיכות,

22.2% 17.1% 20.6% 

השתתפות בסדרת מפגשים מקוונים של בני נוער בעלי רקע שונה משלי )מגזר 
 *אחר/ תרבות שונה וכדומה( בליווי מקצועי

24.3% 14.2% 20.9% 

 *הבדל מובהק

 הקורונה: בתקופת זמנם את הקשר בין גיל בני הנוער לאופן בו הם היו רוצים להעביר

 עם להתמודדות מקצוע אנשי עם מקוונות/ אישיות ייעוץ לשיחות בני הנוער מדווחים על רצון רב יותר ככל שהגיל עולה,

 שלי ביישוב מאורגנות במסגרות בקהילה, התנדבות נוער לבני ובאינטרנט החברתיות ברשתות ועידוד קשיים, תמיכה

 לימודים מערך בתפעול סיוע, לימודי סיוע כגון) לימודים צרכים עם למשפחות מקוון , סיוע(וכדומה נוער ארגוני, סים"מתנ)

 קורסי-והעשרה הכשרותהאינטרנט,  דרך ולפתח ללמוד שאפשר ותחביבים לקורסים וקישורים רעיונות ,(וכדומה בזום

 עם קשר, מזון חלוקת, ציוד אריזת כגון שלי ביישוב לסיוע נרחבות פעולות -סיוע מתקדמים, מיזמי/ בסיסים ים"מדצ

 שונה תרבות/ אחר מגזר) משלי שונה רקע בעלי נוער בני של מקוונים מפגשים בסדרת וכדומה ועל השתתפות קשישים

 מקצועי. בליווי( וכדומה

 מפגשיםובזום  הלמידה מטלות עם והתמודדות בית בשיעורי סיועקבלת ל רצון עולה בני הנוער דיווחו על פחותככל שהגיל 

 בזום. חברתיים
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 הנוער להתנהגויות סיכון בתקופת הקורונה: בני חשיפת .4

בעיקר להתנהגויות סיכון  ,לפחות פעם אחת עדיםניתן לראות שבמהלך החודש האחרון, בני הנוער נחשפו/ היו  7מלוח 

בזום  החינוכיות ובמטלות בשיעורים, בהרצאות משתתפים לא) הלימודים ממערכת( וירטואלית) שנשרו נוער הבאות: לבני

 על המגפה השלכות מפני/ ההורים למצוקת כתגובה/ הקיומי האיום נוכח) וחרדה רגשית מצוקה בעלי נוער (, לבני57.1%)

 הפצת למשל) אחרים בנערים לפגוע מנת על חברתיות ברשתות משתמשים נוער לבני -( ו47.5%) (חברתית בדידות/ הקרובים

 (.32.1%) '(וכד בווטסאפ, בפייסבוק ועוד מעליבים מסרים, תמונות

 הבדלי מגדר:

נמצאו הבדלים מובהקים בין הבנים לבנות בהיבטים  התנהגויות הסיכון דומה בין הבנים לבנות, כאשרל רמת החשיפהנראה כי 

על פגיעה באחר הבנות דיווחו על חשיפה רבה יותר  הבאים: הבנים דיווחו על חשיפה רבה יותר לאלימות פיזית, לעומת זאת,

 (.7וחרדה )ראה לוח  רגשית מצוקה בעלי נוער לבניברשתות החברתיות, על נשירה וירטואלית ממערכת הלימודים ו

לפחות )אחוז המשיבים " :נוער בני בקרב הבאות להתנהגויות ֵעד היית/ נחשפת מידה באיזו, האחרון החודש במהלך :7לוח 
 "(:פעם אחת

 בנים 
 (N=926) 

 בנות
 (N=1,341) 

כלל המדגם 
(N=2,315) 

 22.6% 19.7% 26.5% *בין בני נוער? (ודחיפות קטטות, מכות) פיזית אלימות

 30.5% 30.8% 30.5% שיכורים? נוער בני

 22.7% 22% 23.4% קנאביס? שמעשנים נוער בני

 25.4% 24.8% 26.3% בני נוער שמחבלים או משחיתים רכוש?

 )למשל אחרים בנערים לפגוע מנת על חברתיות ברשתות משתמשיםה בני נוער
 *('וכד בווטסאפ, הפצת תמונות, מסרים מעליבים בפייסבוק

29.2% 34.1% 32.1% 

בני נוער שנשרו )וירטואלית( ממערכת הלימודים )לא משתתפים בהרצאות, 
 *בשיעורים ובמטלות החינוכיות בזום(

51.8% 60.7% 57.1% 

 20.1% 20.2% 19.7% מעצרים(? העלבות, איומים,, )קללות? המשטרה עם חיכוכים של בני נוער

 למצוקת כתגובה/ הקיומי האיום נוכח וחרדה ) רגשית מצוקה בני נוער בעלי
 *חברתית( בדידות/ הקרובים על המגפה השלכות מפני/ ההורים

39.5% 52.5% 47.5% 

 * הבדל מובהק.

השאלות עסקו בחשיפה להתנהגויות סיכון. כלומר, באיזו מידה בני הנוער היו עדים להתנהגויות הסיכון ולא על : הבהרה
לזכור כי קיימת האפשרות שבני נוער מדווחים על אותו אירוע / אותם מעורבים קורבנות או שימוש עצמי. בהתאם לכך, יש 

 באירועים שהוצגו להם בשאלון.
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 :שלא ולאלו הנוער תנועות/  הנוער בארגוני משתתפיםה ם ביןהבדלי

בהיבטים שאינם משתתפים,  לבין אלו הנוער תנועות/  הנוער בארגוניהבדלים בין המשתתפים  עולה כי קיימים 8מלוח 

 או לחבלה דיווחו על חשיפה רבה יותר לאלימות פיזית, הנוער תנועות/  הנוער בארגוני אלו שאינם משתתפיםהבאים: 

 בארגוניאלו המשתתפים לעומת זאת,  המשטרה. עם נוער בני של החברתיות וחיכוכים ברשתות באחר השחתת רכוש, פגיעה

 וחרדה. רגשית מצוקה בעלי נוער על חשיפה רבה יותר לבני דיווחו הנוער תנועות/  הנוער

)אחוז המשיבים "לפחות  :נוער בני בקרב הבאות להתנהגויות ֵעד היית/ נחשפת מידה באיזו, האחרון החודש במהלך :8לוח 
 פעם אחת"(:

  
 משתתפים

 (N=1,562) 

לא 
 משתתפים

 (N=743) 

 
כלל המדגם 
(N=2,315) 

 22.6% 25.6% 21% בין בני נוער?* (ודחיפות קטטות, מכות) פיזית אלימות

 30.5% 28.3% 31.8% שיכורים? נוער בני

 22.7% 23.3% 22.3% קנאביס? שמעשנים נוער בני

 25.4% 25.8% 25.2% *בני נוער שמחבלים או משחיתים רכוש?

 )למשל אחרים בנערים לפגוע מנת על חברתיות ברשתות משתמשיםה בני נוער
 (*'וכד בווטסאפ, הפצת תמונות, מסרים מעליבים בפייסבוק

31.2% 34% 32.1% 

בני נוער שנשרו )וירטואלית( ממערכת הלימודים )לא משתתפים בהרצאות, 
 בשיעורים ובמטלות החינוכיות בזום(

58.7% 53.9% 57.1% 

 20.1% 20.8% 19.7% *מעצרים(? העלבות, איומים,, )קללות? המשטרה עם חיכוכים של בני נוער

 למצוקת כתגובה/ הקיומי האיום נוכח וחרדה ) רגשית מצוקה בני נוער בעלי
 חברתית(* בדידות/ הקרובים על המגפה השלכות מפני/ ההורים

49.7% 42.9% 47.5% 

 * הבדל מובהק

 הקשר בין גיל בני הנוער לחשיפתם להתנהגויות סיכון:

שיכרות, עישון קנאביס, לככל שהגיל עולה, בני הנוער דיווחו על היו עדים להתנהגויות סיכון רבות יותר: הם נחשפו יותר 

 וונדליזם, נשירה וירטואלית ממערכת החינוכית, חיכוכים עם משטרת ישראל ולבני נוער בעלי מצוקה רגשית וחרדה.
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 :סיכום  ממצאים 

 עבור בני הנוער בתקופת הקורונה: (פחד, עצב כמו) נעימות לא ולתחושות לדאגה מקורות

פשוטות המשמשות בעבורם כיום מקור  לא חוויות האחרונים החודשים במהלך מרבית בני הנוער מדווחים שהם חווים

 שבני החשש(, 68.2%הקורונה ) לפני לי שהיו בתכניות בעיקר בהיבטים הבאים: פגיעהו לדאגה ולתחושות לא נעימות,

המדינה  למצב (, דאגה54.6%(, שעמום )59.6%חברים ) עם להיפגש יכולת חוסר(, 65.6%) מקורונה ידבקו שלי משפחה

 (.50%המדינה ) הנהגת על כעס או אמון חוסר -( ו50.1%)

תית שלי"(/ ומשפח המשפחה של הכלכלי מקורונה"(/ כלכלית )"המצב אדבק שאני נראה כי פגיעה בריאותית )"החשש

 בבית"( מהווים מקור חלש יותר לדאגה בעבורם.  )"מתח

בהם  ממקורות הדאגה השונים, לעומת הבנים. זאת, למעט שני מקורותהבנות מדווחות על חשש גבוה יותר  הבדלי מגדר:

 (.1)ראה לוח  יך הגיוס/ שרות צבאי לאומי אזרחילא נמצא הבדל: המצב הכלכלי של המשפחה שלי ופגיעה בתהל

הנוער המשתתף נוער לאלו שלא:  נוער/ תנועות ארגון בפעילות וקבוע המשתתפים באופן רציף הבדלים בין בני נוער

 לפני לי שהיו בתכניות בארגוני הנוער/ תנועות הנוער מדווח על חשש רב יותר לעומת אלו שאינם משתתפים מפגיעה

 , פגיעה(וההורים האחים לבין ביני מריבות) בבית מתח המדינה, למצב חברים, דאגה עם להיפגש יכולת הקורונה, חוסר

 (.2)ראה לוח  המדינה הנהגת על כעס או אמון אזרחי וחוסר/ לאומי/ השרות הצבאי/ הגיוס בתהליך

 מעביר את זמנו בתקופת הקורונה: הנוער כיצד

 שיעורים) הבאות: לימודים בפעילויותשונות ובעיקר  בתקופת הקורונה בפעילויות הזמן את מרבית בני הנוער מעבירים

 (, צפייה72%) (ועוד טיקטוק, אינסטגרם, ווטסאפ) חברתיות ברשתות גלישה(, 78.3%( )בית ושיעורי מטלות הכנת, בזום

 עזרה-ו (63.8%) (אחרות דרכים/ זום/ טלפון) אנשים עם משוחח (,68.9%במחשב ) או בטלוויזיה וסרטים סדרות, בתוכניות

 (.55%) (וכדו׳ אחים על השגחה, ניקיון, בישול) הבית במטלות

משותף לבנים ולבנות, אם כי הבנות  בתקופת הקורונה האופן שבו מעבירים בני הנוער את הזמןנראה כי הבדלי מגדר: 

 סדרות, בתוכניות צפייה,לימודים, (וכדו׳ אחים על השגחה, ניקיון, בישול) הבית רבה יותר במטלות מדווחות על עזרה

שהם הבנים מדווחים על זמן רב יותר  ואילו חברתיות ברשתות גלישהו , קריאת ספריםבמחשב או בטלוויזיה וסרטים

 (.3)ראה לוח  הנייד בטלפון במשחקים או מחשב במשחקי במשחקמבלים בעבודה בשכר, אימוני ספורט ובילוי עם חברים ו

נראה כי האופן שבו מעבירים בני הנוער את הזמן, שלא:  ולאלו הנוער תנועות/  הנוער בארגוני המשתתפים הבדלים בין

 המשתתפים הנוער ולאלו שלא, אם כי נמצאו ההבדלים הבאים בניהם: תנועות/  הנוער משותף למשתתפים בארגוני

 בנייד, בפעילות או בטלוויזיה) בחדשות מעבירים את זמנם במידה רבה יותר בצפייה הנוער תנועות/  הנוער בארגוני

 ריצה(,, הליכה כמו) בחוץ ספורט , אימון(וכדו׳ אחים על השגחה, ניקיון, בישול) הבית במטלות התנדבותית, עזרה

לעומת זאת, אלו שאינם  אחרות וקריאת ספרים. דרכים/ זום/ טלפון) אנשים עם בחוץ, משוחח חברים עם מבלה/משחק

, ווטסאפ) חברתיות ברשתות גלישהב יותר רבה במידה זמנם את מעבירים הנוער תנועות/  הנוער בארגונימשתתפים 

 (.4)ראה לוח  (ועוד טיקטוק, אינסטגרם
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 הקורונה: בזמן לבלות רוצה הנוער כיצד

 בהתאם פיזיים מאורגנים חברתיים הבאות: מפגשים ובעיקר בפעילויות בפעילויות מרבית בני הנוער ישמחו להשתתף

 ביישוב מאורגנות במסגרות (, התנדבות38.1%הבריאות ) משרד להנחיות המותאמות ספורט פעילויות(, 47.4%) להנחיות

 חלוקת, ציוד אריזת כגון שלי ביישוב לסיוע נרחבות פעולות -סיוע מיזמי-( ו34.6%) (וכדומה נוער ארגוני, סים"מתנ) שלי

 (.34.5%) (וכדומה קשישים עם קשר, מזון

ה רצון גבומשותף לבנים ולבנות, אם כי הבנות מדווחות על  ,את הזמן בני הנוערנראה כי האופן שבו מעבירים : הבדלי מגדר

, מפגשים חברתיים, שיחות ייעוץ אישיות/ הלמידה מטלות עם והתמודדות בית בשיעורי סיועב להשתתף מאשר הבנים יותר

, בקהילה נוער לבני ובאינטרנט החברתיות ברשתות ועידוד תמיכה, קשיים עם להתמודדות מקצוע אנשי עם מקוונות

 במאמצי השתתפות -הסברהוסיוע מקוון למשפחות עם צרכים לימודים, מיזמי סיוע,  ביישוב מאורגנות במסגרות התנדבות

 (.5הן )ראה לוח משלי שונה רקע בעלי נוער בני של מקוונים מפגשים בסדרת השתתפותוב לתושבים בהסברה הקהילה

נמצאו הבדלים באופן שבו רוצים בני הנוער לבלות את שלא:  ולאלו הנוער תנועות/  הנוער בארגוני המשתתפים הבדלים בין

 תנועות/  הנוער בארגוני המשתתפים ולאלו שלא: הנוער תנועות/  הנוער בארגונימשתתפים ה בין הקורונה הזמן בתקופת

והתמודדות עם  בסיוע בשיעורי ביתדיווחו כי ישמחו במידה רבה יותר להשתתף בכלל הפעילויות שהוצעו, למעט  הנוער

דיווחו על רצון גבוה יותר  הנוער תנועות/  הנוער בארגוני פעילויות שבני הנוער שאינם משתתפים -מטלות הלמידה בזום

 (.6)ראה לוח  להשתתפות

 חשיפת בני הנוער להתנהגויות סיכון בתקופת הקורונה:

 שנשרו נוער בעיקר להתנהגויות סיכון הבאות: לבני ,פחות פעם אחתעדים לבמהלך החודש האחרון, בני הנוער נחשפו/ היו 

 בעלי נוער (, לבני57.1%בזום ) החינוכיות ובמטלות בשיעורים, בהרצאות משתתפים לא) הלימודים ממערכת( וירטואלית)

 בדידות/ הקרובים על המגפה השלכות מפני/ ההורים למצוקת כתגובה/ הקיומי האיום נוכח) וחרדה רגשית מצוקה

 מסרים, תמונות הפצת למשל) אחרים בנערים לפגוע מנת על חברתיות ברשתות משתמשים נוער לבני -( ו47.5%) (חברתית

 (.32.1%) '(וכד בווטסאפ, בפייסבוק ועוד מעליבים

הבנים  נראה כי רמת החשיפה להתנהגויות הסיכון דומה בין הבנים לבנות, כאשר נמצאו הבדלים מובהקים ביןהבדלי מגדר: 

לבנות בהיבטים הבאים: הבנים דיווחו על חשיפה רבה יותר לאלימות פיזית, לעומת זאת, הבנות דיווחו על חשיפה רבה יותר על 

 (.7וחרדה )ראה לוח  רגשית מצוקה בעלי נוער פגיעה באחר ברשתות החברתיות, על נשירה וירטואלית ממערכת הלימודים ולבני

 הנוער עולה כי קיים הבדלים בין המשתתפים בארגוני שלא: ולאלו הנוער תנועות/  הנוער בארגוני המשתתפים הבדלים בין

הנוער דיווחו  תנועות/  הנוער בארגוני הנוער לבין אלו שאינם משתתפים, בהיבטים הבאים: אלו שאינם משתתפים תנועות/ 

 עם נוער בני של החברתיות וחיכוכים ברשתות באחר השחתת רכוש, פגיעה או לחבלה יותר לאלימות פיזית, על חשיפה רבה

 מצוקה בעלי נוער דיווחו על חשיפה רבה יותר לבני הנוער תנועות/  הנוער בארגוניהמשטרה. לעומת זאת, אלו המשתתפים 

 (.8וחרדה )ראה לוח  רגשית
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 :דיון ומסקנות 

לחיזוק וקידום קהילתי לבין מועצת ארגוני הנוער. דו״ח זה הוא תוצר של שיתוף פעולה בין הרשות לביטחון קהילתי במשרד 

שיתוף פעולה זה בא לידי ביטוי בפיתוח משותף של השאלון והפצתו. בכוונת הארגונים להשתמש בממצאי הדו״ח כדי לבחון 

 כיווני נוספים לשיתוף פעולה גם בהמשך.

לסייע למקבלי ו החיים השונים של בני נוער.תחומי  על בישראל הקורונה משבר של השפעותיו לבחון את מטרות הסקר הינן

 החלטות ולאנשי מקצוע בגיבוש סדרי עדיפויות ושירותים המותאמים לצרכי בני הנוער בעת הנוכחית.

 המשמשות פשוטות לא חוויות האחרונים החודשים במהלך חווים שהם מדווחים הנוער בני מרביתממצאי הסקר עולה כי מ

 את הדעת ולתת מענה בהתאם. חוויות שיש לתת עליהן ,נעימות לא חושותולת לדאגה מקור כיום בעבורם

מבלה ו הקורונה בעיקר בלימודים )באמצעות הזום( וברשתות חברתיות בתקופת זמנו את מעביר הנוער כמו כן, נראה כי

לימודיות וברשתות  לפעילויות, )מעבר הקורונה בזמן להשתתף במגוון פעילויות רוצה הנוערבנוסף, נראה ש פחות בחוץ.

 .למען הקהילה כגון התנדבויות ומיזמי סיוע במפגשים חברתיים ופעילויות ספורט ובפעילויותחברתיות( ולהשתתף 

 בתקופת סיכון להתנהגויות הנוער בני חשיפתלבסוף, למרות האתגרים הרבים הקיימים בתקופת הקורונה, עולה כי 

 . וחרדה רגשית מצוקה בעלי נוער לבניו הלימודים ממערכת( טואליתויר) שנשרו נוער לבני, היא בעיקר הקורונה


