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מטרות הסקר

לשמוע את הנוער ממקור ראשון  •

בני נועראת השפעותיו של משבר הקורונה בישראל על לבחון •

הנוערסדרי עדיפויות ושירותים המותאמים לצרכי בני לסייע לגיבוש •



שנבחנוהנושאים

נתונים דמוגרפיים•

מקורות לדאגה•

הקורונהמרכזיים ודפוסי בילוי זמן בתקופת עיסוקים •

שניתן להציע להםשל בני נוער ביחס לפעילויות שונות העדפות •

סיכוןהחשיפה של בני נוער להתנהגויות מידת •



משתתפים

נוערבני 2,315השתתפו בסקר 

(40%)בנים 926•

חילוני(57.9%)בנות 1,341•
48%

מסורתי  
31%

דתי  
16%

חרדי  
5%



משתתפים על פי גילאים  
12גילאי 

11%

13גילאי 

11%

14גילאי 

11%

15גילאי 

19%

16גילאי 

21%

17גילאי 

18%

18גילאי 

9%



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

?  בעקבות משבר הקורונה

68%, לא פוטרו 

28%, הורה אחד

4%, שני ההורים



תחלואת קורונה

(3%)משתתפים חלו בקורונה 70•

בקורונהדיווחו שמישהו מבני משפחתם חלה ( 27.2%)משתתפים 629•

בקורונהדיווחו שמישהו מחבריהם הקרוב חלה ( 30.3%)משתתפים 702•



מקורות לדאגה ולתחושות לא נעימות  

בתקופת הקורונהבני הנוער עבור 



הנושאים הבאים מהווים בעבורך כיום מקור לדאגה ולתחושות לא  , באיזו מידה
?  אם בכלל, (פחד, כמו עצב)נעימות 



מקורות לדאגה
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פגיעה בתכניות  

שהיו לי לפני 

*  הקורונה

החשש שבני  

משפחה שלי  

ידבקו  

*מקורונה

חוסר יכולת  

להיפגש עם 

* חברים

*שעמום דאגה למצב  

*  המדינה

חוסר אמון או  

כעס על הנהגת  

*  המדינה

פגיעה  

בהישגים  

הלימודיים שלי  

* בבית הספר

שינויים שאני  

ת  /לא אוהב

במראה שלי  

פצעים , משקל)

וכדו׳ עקב  

(*עטיית מסכה

החשש שאני 

אדבק  

*מקורונה

פגיעה בתהליך  

השרות  / הגיוס

/ לאומי/ הצבאי

נבחן  )אזרחי 

+(16בגילאי 

המצב הכלכלי  

של המשפחה  

שלי

מתח בבית  

מריבות ביני )

לבין האחים 

(*וההורים

מתחים 

ומריבות בין  

*  ההורים שלי



:הקשר בין גיל בני הנוער למקורות הדאגה

ידבקומשפחתםובנישהםהנוערבנישלהחשש,עולהשהגילככל:להידבקותחשש•
.עולהכןגםמקורונה

.עולהבמראהרצוייםלאמשינוייםהחשש,עולהשהגילככל:מראהשינוי•

.יורדמשעמוםהחשש,עולהשהגילככל:שעמום•

הקורונהלפנילהםשהיובתכניותמפגיעההחשש,עולהשהגילככל:בתכניותפגיעה•
.עולהחבריםעםלהיפגשיכולתמחוסרוהחשש



:הקשר בין גיל בני הנוער למקורות הדאגה

בהישגיםמפגיעההחשש,עולהשהגילככל:לאומי/צבאישרות/לימודיםהישגים•
אזרחי/לאומי/הצבאיהשרות/הגיוסבתהליךמפגיעהוהחששהספרבביתשלהםהלימודיים

.עולה

לדאגהמקורהינוהמדינההנהגתעלכעסאואמוןחוסר,עולהשהגילככל:למדינההיחס•
.יותררבה

.למדינהודאגהחששיותריש,עולהשהגילככל:למדינהדאגה•

ההוריםביןומריבותממתחיםהנוערבנישלהחשש,עולהשהגילככל:ההוריםביןיחסים•
.גוברשלהם



הקורונהכיצד הנוער מעביר את זמנו בתקופת 



.  בני נוער מעבירים את הזמן בפעילויות שונות, בזמן משבר הקורונה

?  ציין כיצד אתה מבלה את זמנך ובאיזו תדירות במהלך החודש האחרוןאנא 



 ?האחרוןהחודשבמהלךתדירותובאיזוזמנךאתמבלהאתהכיצדצייןאנא
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(*הכנת מטלות ושיעורי בית, שיעורים בזום)לימודים 

(*טיקטוק ועוד, אינסטגרם, ווטסאפ)גלישה ברשתות חברתיות 

*סדרות וסרטים בטלוויזיה או במחשב, צפייה בתוכניות

(*דרכים אחרות/ זום/ טלפון)משוחח עם אנשים 

(*השגחה על אחים וכדו׳, ניקיון, בישול)עזרה במטלות הבית 

*משחק במשחקי מחשב או במשחקים בטלפון הנייד

(בטלוויזיה או בנייד)צפייה בחדשות 

(*ריצה, כמו הליכה)אימון ספורט בחוץ 

אימון ספורט בתוך הבית

*מבלה עם חברים בחוץ/משחק

*יוטיוב וכדו׳)לימוד של תחביב או נושא שמעניין אותי באמצעות האינטרנט 

*מבלה עם חברים בתוך בתים/משחק

*קורא ספרים

בפעילות התנדבותית

*עבודה בשכר



:הקשר בין גיל לאופן בו הם מעבירים את זמנם

.בשכרעובדיםהםכידיווחונוערבנייותר,עולהשהגילככל:בשכרעבודה•

זמנםאתמעביריםהםכידיווחוהנוערבנייותר,עולהשהגילככל:התנדבות•
.בהתנדבות

הנוערבני,עולהשהגילככל:(ביתושיעורימטלותהכנת,בזוםשיעורים)לימודים•
.בלימודיםפחותזמנםאתמעבירים



:הקשר בין גיל לאופן בו הם מעבירים את זמנם

עלפחותדיווחוהנוערבני,עולהשהגילככל:בחוץ/הביתבתוךספורטאימון•
.ספורטאימוני

דיווחוהנוערבני,עולהשהגילככל:הניידבטלפוןבמשחקיםאומחשבמשחקי•
גלישהלעומתהניידבטלפוןבמשחקיםאומחשבבמשחקימשחקיםהםכיפחות

.(ועודטיקטוק,אינסטגרם,ווטסאפ)חברתיותברשתותיותרממושכת

.ספריםקריאתפחותעלדיווחוהנוערבני,עולהשהגילככל:ספריםקריאת•



כיצד הנוער רוצה לבלות בזמן הקורונה



שיכוליםולשירותיםלפעילויותרעיונותעלמספריםומדריכיםמקצועאנשי
.הקורונהבתקופתנוערלבנילהתאים

תשמחפעילויותבאיזולשמוענשמח,הבאיםהרעיונותלרשימתבהתייחס
?להשתתף



?להשתתףתשמח באיזו פעילויות 
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*מפגשים חברתיים מאורגנים פיזיים בהתאם להנחיות

פעילויות ספורט המותאמות להנחיות משרד הבריאות 

התנדבות במסגרות מאורגנות ביישוב שלי

פעולות נרחבות לסיוע ביישוב שלי-מיזמי סיוע

* מפגשים חברתיים בזום

רעיונות וקישורים לקורסים  דרך האינטרנט 

* סיוע בשיעורי בית והתמודדות עם מטלות הלמידה בזום

סיוע מקוון למשפחות עם צרכים לימודים 

*תמיכה ועידוד ברשתות החברתיות ובאינטרנט לבני נוער בקהילה

השתתפות בסדרת מפגשים מקוונים של בני נוער בעלי רקע שונה משלי  

מתקדמים/ ים בסיסים"קורסי מדצ-הכשרות והעשרה

השתתפות במאמצי הקהילה בהסברה לתושבים-הסברה

*  מקוונות עם אנשי מקצוע להתמודדות עם קשיים/ שיחות ייעוץ אישיות



:הקשר בין גיל לאופן בו הם מעבירים את זמנם

:יותרבני הנוער מדווחים על רצון רב ,ככל שהגיל עולה•

תמיכה ועידוד ברשתות  קשיים מקוונות עם אנשי מקצוע להתמודדות עם / לשיחות ייעוץ אישיות•
בקהילההחברתיות ובאינטרנט לבני נוער 

(ארגוני נוער וכדומה, סים"מתנ)במסגרות מאורגנות ביישוב שלי התנדבות •

רצוןשהגיל עולה בני הנוער דיווחו על פחותככל •

סיוע בשיעורי בית והתמודדות עם מטלות הלמידה בזום  לקבלת •

בזוםחברתיים מפגשים ל•



בני הנוער להתנהגויות סיכון  חשיפת 

הקורונהבתקופת 



,האחרוןהחודשבמהלך

?נוערבניבקרבהבאותלהתנהגויותֵעדהיית/נחשפתמידהבאיזו



? באיזו מידה נחשפת להתנהגויות אלו
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נשרו ממערכת  

הלימודים

בעלי מצוקה  

רגשית וחרדה  

המשתמשים  

ברשתות חברתיות  

על מנת לפגוע

בני נוער שיכורים בני נוער 

שמחבלים או 

משחיתים רכוש

מעשנים קנאביס אלימות פיזית בין 

בני נוער

חיכוכים של נוער 

עם המשטרה  

בנים בנות כלל המדגם

יותרבני הנוער דיווחו על היו עדים להתנהגויות סיכון רבות , שהגיל עולהככל *



סיכום ממצאים  

מבני הנוער דיווחו שאחד או שניים מהוריהם פוטרו מעבודתם30%-למעלה מ•

מבני הנוער דיווחו שאחד מקרוביהם נדבק בקורונה30%-למעלה מ•

בני הנוער מדווחים שהם חווים במהלך החודשים האחרונים חוויות לא פשוטות  מרבית •
,  בתכניותפגיעה בהיבט ובעיקר , המשמשות בעבורם כיום מקור לדאגה ולתחושות לא נעימות

.חבריםיכולת להיפגש עם מקורונה וחוסר ידבקו שלהם שבני משפחה החשש 

בלימודים בזום ובמסכיםשלהםהזמןאתמעביריםשהםמדווחיםהנוערבנימרבית•

,  להנחיותחברתיים מאורגנים פיזיים בהתאם מפגשים מרבית בני הנוער ישמחו להשתתף •
.והתנדבותפעילויות ספורט 

נוער שנשרו של בני להתנהגויות סיכון נחשפו בעיקר בני הנוער , במהלך החודש האחרון•
.  וחרדהנוער בעלי מצוקה רגשית ולבני הלימודים ממערכת 


