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  תמצית המחקר
  

  הקדמה. 1
אלא , מבטאות את מצוקותיהן בצורה גלויה לעין כי אלה אינן ,להו על נערות עממחקרים שנערכו

בניגוד , זאת. כלפי עצמןומפנות אותם פעמים רבות מפנימות את מצוקתן וכעסיהן נערות רבות 

 ולכן ,נזק לסביבתםמת יגרבאה לידי ביטוי פעמים רבות בצורה של אלימות ואשר מצוקתם , נעריםל

 ,Berger & Shechter-ב מצוטט, 1979, שטיינר(מפנה אליהם את תשומת הלב החברתית או הציבורית 
מקשה מאוד  שהמ, הלב הציבורית רק כאשר הן כבר במצב אקוטי-מושכות את תשומתהנערות  .)1989

 של ן חשוב למפות את רווחתן ואת צורכיה,לפיכך). 2005, ינסקי ואחרים'בצסטר-כאהן(על שיקומן 

בסיכון אך חווות נמצאות  משלב שבו הן אינן -  לאורך רצף הסיכוןנערות בתחומים שונים של חייהן

, ועד לשלב של משברים בתחומים רבים, מצוקות שונות וזקוקות למענה מניעתי על מנת להתמודד עמן

  . טיפול של מערכת השירותיםבו הן זקוקות ל

  

-על נו הוזמהמחקרים ."נערות על המפה "ים שנערכו במסגרתמחקרסדרת הוא חלק מ נוכחיניתוח הה

ה לתכנון ולפיתוח שירותים לילדים עמות ה- ידי השירות לנערות וצעירות במשרד הרווחה ואשלים

 את מאפייניהן של נערות הפממ המחקר הנוכחי . בשיתופםוובוצע - ובני נוער בסיכון ומשפחותיהם

תמקד בנערות האחד מחקר .  שני מחקרים נוספיםת  כולליםמחקרהסדרת . מקבוצות שונות בארץ

רכיהן של הנערות המטופלות בשירות לנערות וצעירות וובחן את מאפייניהן וצחמורים  סיכון במצבי

את השירותים והתכניות השני ממפה המחקר ). 2005, ינסקי ואחרים'סטרבצ-כאהן (במשרד הרווחה

  .)2006, ינסקי ויורוביץ'סטרבצ-כאהן(הסיכון  עבור נערות על פני רצףבהקיימים בארץ 

  

 על בני נוער שבוצעו בשנים האחרונות 1 מחקריםם מתוך מספרשל ממצאישניוני דוח זה מביא ניתוח 

מנקודת נעשה ממצאים  הניתוח. ס" הלמם שלנתוניו ,ים אחריםנגוארמכון ברוקדייל ו-וינט'ידי ג-על

 בתחומים שונים המרכזיים נערות ונעריםהמבט של הנערות ומטרתו להצביע על דמיון ועל שוני בין 

הדבר . תפיסת בריאות, יחסים עם ההורים, הספר-תפיסת בית, כגון יחסים חברתיים, לגיל ההתבגרות

לזהות צרכים  הייתה תנורמט,בנוסף. נעשה כדי לזהות צרכים ייחודיים ונקודות חוזק בקרב נערות

הדורשים התייחסות מיוחדת כאשר , חודיים בקרב נערות בגילים שונים ומקבוצות אוכלוסייה שונותיי

   .מתכננים מענים ותכניות לנערות

  

מדדים כדי להציג בצורה מתומצתת את צורכי הנערות בתחומים הרבים של חייהן בנינו סדרת 

חיי הנערות ולהקל על ההשוואה בין של  היבטים ר רב שלמספ לתפוס ונועדאלה  מדדים .מסכמים

   .המחקרים והאוכלוסיות

  
                                                  

 מחקר על רווחה חברתית והתנהגויות -מחקר על כלל בני הנוער בארץ . א: המחקרים שנכנסו לניתוח כללו 1
. ב; )2002,  הראל ואחרים,"HBSCמחקר : "להלן(א "עד י' כון בקרב בני נוער בארץ בכיתות ובריאות וסי

בני נוער ערבים ובני , בני נוער יוצאי קווקז,  כגון בני נוער יוצאי אתיופיה,מחקרים על אוכלוסיות מסוימות
והריונות בקרב מית הרעלה עצ,  כגון עישון נרגילה,מחקרים על נושאים מסוימים. ג; נוער בפתח תקווה

    .נערות
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  עיקרי הממצאים . 2
בהשוואה יש צרכים רבים יותר נערות לבהם שוכן תחומים , עלה תחומי חוזק של הנערותמ הניתוח

ת מקבוצות גם בין נערות בקבוצות גיל שונות ובין נערונמצאו הבדלים בתחומים רבים , בנוסף. נעריםל

כלל הממצאים הללו יכולים לסייע לקובעי מדיניות ולאנשי מקצוע העובדים עם בני . אוכלוסייה שונות

מידע , כן-כמו.  התחומים בהם נערות חוות את עיקר הקשייםלזהות את , בפרט, ועם נערות, בכלל,נוער

ותוך , ת החוזק שלהןזה יכול לסייע לאנשי המקצוע לחזק ולהעצים את הנערות תוך שימוש בנקודו

   .ינים השונים של קבוצות שונות של נערותיהתייחסות למאפ

  

  תחומי חוזק של הנערות

.  ומערכות היחסים שהן יוצרות הן יותר מגוונותיםמערכות יחסים בהשוואה לנער יותר ישנערות ל
 ים עם חברדשים חלאחוזים גדולים יותר של הנערות יש חברים קרובים ויכולת לשוחח ולפתח יחסי קרבה

 ואחוז גבוה יותר משתתפות בפעילות קבוצתית ,חברתי בידוד אחוז נמוך יותר מהן חוו .או עם בני גילן
  .במסגרת תנועת נוער

  

ואשר כלל את ההיבטים החברתיים שתוארו לעיל , הבוחן את מצבם החברתי של בני נוערמדד מסכם 

בהשוואה לאחוז נמוך יותר , תחומים אלה 5ך  מתו3לפחות חוזק ב מפגינות מהנערות 86%כי , הראה

 מביןרבעים -שלושה(בולט במיוחד בקרב בני נוער ערבים נערים לנערות הבין הבדל ה). 81%(מהנערים 

   ). המדד שנבנהיפל הנערים נמצאים במצב חברתי טוב עמשלישים -הנערות לעומת שני

  

-תהן מבחינת עמדותיהן כלפי בי, יםנערה מאשרחיובי יותר באופן  פרהס-תביתופסות את ת הנערו
  .פרהס-תביוהמעורבות ב  הקשרתו והן מבחינת תחוש, והמוריםפרהס

   

מדד אחד המסכם מספר :  נבדקו באמצעות שני מדדים מסכמיםהספר-ביתעמדות הנערות כלפי 

-ביתתחושות כלפי , המוריםהתנהגות והכולל היבטים של הערכת , הספר-ביתתחושות ניכור כלפי 

- ביתנשירה סמויה מ לש ביטויים ומדד שני המסכם ;מידת השייכות אליו ומידת ההוגנות שלו, רהספ

התנהגות אלימה , הישגי התלמיד, תחושת ניכור, הספר-ביתוהכולל היבטים של היעדרויות מ, הספר

  .וקורבנות לאלימות ודחייה חברתית

  

 בהשוואה הספר-ביתיכור כלפי הנערות מאופיינות בפחות תחושות נ, הכל-מהממצאים עולה שבסך

-בהשוואה ל, הספר-בית תחושות ניכור מ5מתוך לפחות  3מהנערות נמצאו  11% אצל כאשר, לנערים

  .. מהנערים16%

  

 קיימת מגמה של ועצות לשעברהמ-תהערביות והעולות מברי, הנערות היהודיות הוותיקות בקרב

  .  עם העלייה בגילהספר-ביתעלייה בתחושת הניכור מ

  

 מעידים על קיומם של הבדלים לפי מין בכל האוכלוסיות הספר-ביתממצאים ביחס לנשירה סמויה מה

, עם זאת. בהשוואה לנערים,  נשירה סמויהמראות ביטויים שלאחוז קטן יותר של נערות : שנבדקו



  iii

עובדה הראויה , מביטויים אלהלפחות אחד מפגינות ) יותר ממחציתן(אחוז לא מבוטל מקרב הנערות 

   .לב-תשומתל

  

בקרב . הנשירה הסמויה ביטויים שלל בנוגע ,כל קבוצות האוכלוסייהפי גיל בלא קיימת מגמה אחידה ל

 נשירה סמויה עם העלייה בביטויים שלכלל הנערות ובקרב הנערות היהודיות הוותיקות ישנה עלייה 

הסמויה שירה הנביטויי :  המגמה מעורבתועצות לשעברהמ-תבקרב הנערות העולות מברי; בגיל

, בקרב הנערות הערביות). 26%( שוב מסתמנת ירידה 16+ובגיל ) 33% (15-14 לשיא בגיל יםמגיע

  .יה בגיליהנשירה הסמויה עם העל ביטוייבהקווקזיות והאתיופיות חלה ירידה 

  

 הן מבחינת , בהשוואה לנערים, יותר בקרב הנערותםייחיוב היחסים עם ההורים ותפיסת ההורים
 והן מבחינת התפיסה החיובית של ההורים כמי ,)לפחות אחד מהם(של הנערה לשוחח עם הוריה היכולת 

  .שמוכנים לעזור ולסייע בתחומים שונים
  

 טובים יותר בהשוואה ן של הנערות עם הוריהןיהיחס ,מהממצאים עולה שבקרב כל האוכלוסיות

או תחושה /יובית של הוריהם ו מהנערים הציגו תפיסה ח79% מהנערות לעומת 86%: נעריםה ייחסל

רק בקרב הנערות הערביות נמצאו הבדלים ביחסים של הנערה  .שקל להן לשוחח עם לפחות אחד מהם

בקבוצה זו הסתמנה מגמה של הרעה ביחסים של הנערות עם . עם הוריה בין קבוצות הגיל השונות

במדד המסכם שבדק את הנושא ,  לדוגמה. עם העלייה בגיל,באופן בו הן תופסות אותםאו / ו,הוריהן

סברו ,  ומעלה16 בקרב בנות 63%- ו15-14 בקרב בנות 70%לעומת , 13 מהנערות עד גיל 76%-נמצא ש

שההורים מוכנים לעזור להן כשיש להן , שקל להן או קל להן מאוד לשוחח עם לפחות אחד ההורים

ושההורים מעודדים אותן , םהספר לשוחח עם המורי-שההורים מוכנים לבוא לבית, הספר-בעיה בבית

  ). ההיבטים שמרכיבים את המדד4 מתוך 3לפחות (להצליח 

  

. התדירות בה קיימים חילוקי דעות בנושאים שוניםהיבט נוסף של יחסי בני הנוער עם הוריהם הוא 

  יהודים ותיקיםנערות ונערים לא נמצאו הבדלים מובהקים בין קווהתתח בעיר פבמחקר שנערך 

בקרב בני נוער , לעומת זאת). 2004, ינסקי ויורוביץ'סטרבצ-כאהן(דעות עם ההורים הי  חילוקבהיקף

נמצאו ) 2006, נבות ואחרים-כהן(ובני נוער ערבים בתמרה ) 1998, ליפשיץ ואחרים(יוצאי אתיופיה 

כשאחוז גבוה יותר של נערות בהשוואה לנערים דיווחו על חילוקי דעות , הנערות והנעריםהבדלים בין 

,  מהמין השניבני נוערקשר עם , צורת לבוש, בילויים,  שעות חזרה הביתהכגון, עם הוריהם בנושאים

  .ריב עם אחים ועוד

  

אחוז , כן-על-יתר. קושי יותר מאשר נעריםבבעיה או ב כאשר הן נתקלות פונות לקבלת עזרהנערות 
  . בהשוואה לאחוז הנערים,גבוה יותר מהנערות מקבלות עזרה בלימודים ורוצות לקבל עזרה נוספת

  
בין נערים ונערות בנושא של  משמעותית נראה כי קיימת שונות קווהתתח מנתוני מחקר על בני נוער בפ

 50% לעומת 75%(פונים לחברים , לעומת נערים, אחוזים גבוהים יותר בקרב נערות: דפוסי היעזרות

 בוגרים או בני משפחה אחרים אחים, מדריך בחוגיםכגון  אחרים תמיכה או למקורות ,)בהתאמה

אחוז גבוה יותר מבין הנערות גם  .קושיבבעיה או כאשר הן נתקלות ב)  בהתאמה7% לעומת 12%(

מעניין לציין ). 19%( בהשוואה לאחוז הנערים ,)29%(דיווחו על צורך להתייעץ עם אדם מקצועי 
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 65%- ו70%(עת בעיה או קושי חוזים גבוהים הן בקרב הנערות והן בקרב הנערים פונים להוריהם בשא

  .)בהתאמה

  

 מראים גם שאחוז גבוה יותר של נערות מקבלות עזרה בלימודים ח תקווהממצאי המחקר שנערך בפת

 ואחוז גבוה יותר בקרב הנערות רוצות לקבל עזרה ,) בהתאמה42% לעומת 59%(בהשוואה לנערים 

 בקבלת עזרה בלימודים וברצון רות לנעריםהנעשלא נמצאו הבדלים בין ,  לציין,עם זאת, חשוב. נוספת

   .במחקרים שנערכו בקרב בני נוער ערבים בתמרה ובנצרת, לקבל עזרה נוספת

  

הן מבחינת רמת האלימות והן מבחינת ,  שכיחות פחות בקרב נערות בהשוואה לנעריםהתנהגויות סיכון
אין זה אומר שהנערות אינן . הסיגריות ועישון נרגיל, סמים, כגון אלכוהול, שימוש בחומרים ממכרים

 שמפגינות התנהגויותלעתים מצבן של נערות , כן-על-יתר ;מתאפיינות כלל בהתנהגויות סיכון מעין אלה
  .עם אותן התנהגויות חמור אף יותר מזה של בנים  עשוי להיותסיכון מעין אלה

  

  אלימות

בהשוואה , לה והן כקורבנותאהן כמשתתפות פעילות במעשים , פחות במעשי אלימותמעורבות נערות 

 49%: גם בנושא זה ההבדלים הבולטים ביותר נמצאו בקרב הנערים והנערות הערבים. לנערים

 מהנערים היו קורבנות לאלימות 39%;  בקרב הנערות15%מהנערים היו מעורבים באלימות לעומת 

  . בקרב הנערות22%לעומת 

  

הן כמשתתפות והן , שהמעורבות באלימות, מראה באופן כלליניתוח לפי גיל בקבוצת הנערות 

  .מגמה זו מתקיימת גם בקרב הנערים. כקורבנות יורדת עם העלייה בגיל

  

  שימוש בסמים ובאלכוהול

נערים בכל האוכלוסיות  הלשנמוכים מאשר של הנערות שימוש בסמים ושתיית אלכוהול הדפוסי 

 מכלל 17%- בהשוואה ל,דמה לסקרמכלל הנערות השתמשו בסמים בשנה שקשישה אחוזים . שנבדקו

 מבין 40%- בהשוואה ל,מהנערות שתו משקה אלכוהול לפחות פעם בחודש שקדם לסקר 21%; הנערים

 מהנערים דיווחו 30% מהנערות לעומת 8%( הבדלים בולטים נמצאו בקרב בני הנוער הערבים. הנערים

  ).על שתיית אלכוהול

  

תיקות ושל הנערות ובקבוצה של הו, בגילהול עם העלייה בצריכת אלכוקיימת מגמה ברורה של עלייה 

ונערות יוצאות אתיופיה , מגמה זו לא נמצאה בקרב נערות ערביות. ועצות לשעברהמ-תהעולות מברי

  .וקווקז

  

  עישון סיגריות ונרגילה

הבדלים בולטים יותר נמצאו ).  בהתאמה19% לעומת 11%(נערות מעשנות סיגריות פחות מאשר נערים 

 7%(קווקז יוצאי  ובקרב בני הנוער ,) מהנערים26% מהנערות לעומת 6%(ב בני הנוער הערבים בקר



  v

עישון סיגריות עם העלייה יש עלייה ב, כמו בדפוסי שתיית אלכוהול).  מהנערים35%מהנערות לעומת 

  .ועצות לשעברהמ-תתיקות ושל הנערות העולות מבריובקבוצה של הו, בגיל הנערות

  
אף תדירות עישון הנרגילה גבוהה יותר ו, נערותפעם בעישון נרגילה בהשוואה ל-נסו אי התנעריםיותר 

  .  עולה תדירות השימוש בנרגילה עם הגילנערות וגם בקרב נעריםגם בקרב . הנעריםבקרב היא 

  
   יותר בהשוואה לנעריםקשהתחומים בהם מצבן של הנערות 

הן מבחינת ,  יותר בהשוואה לזו של הנערים של הנערות שליליתתפיסת הבריאות הפיזית והנפשית
 והן מבחינת ,)רזות מדי/נראות טוב או שמנותהן חושבות שהן כדוגמת עד כמה (תפיסת דימוי הגוף שלהן 

  ).'כעס וכד, מצב רוח רע(ונפשיים ) 'בטן וכד, כאבי ראש(תדירותם של סימפטומים פיזיים 
  

תחושות ועובדות , נה מדד מסכם של תפיסותנב, לצורך בחינה של תפיסת בריאות בקרב הנערות

שעשוי ללמד על בעייתיות מסוימת הן ביחס לבריאות הפיזית והן , הקשורות לנושאי בריאות שונים

   .בני הנוערביחס לבריאות הנפשית של 

  
 היבטים שליליים של 7 מתוך 3-מאופיינות ב) 21%(מהנתונים עולה כי אחוז גבוה יותר של נערות 

  ).10%(ות בהשוואה לנערים בכל האוכלוסיות תפיסת בריא

  
ככל שהנערה , כלומר, הממצאים לפי גיל הנערות מראים מגמה ברורה של עלייה בקרב הוותיקות

 ין ודימוןי תפיסות שליליות של בריאותיד-ל ענותמאופיימהנערות  כך אחוז גבוה יותר ,מבוגרת יותר

  . העצמי

  

במובנים של תחושת , בהשוואה לזו של הנערים רב הנערותבק שלילית יותר תחושת הרווחה הכללית
  ביטחון עצמי וחוסר אונים, האושר

  
. מהנתונים עולה כי כמעט בכל הנושאים מצבן של הנערות קשה יותר מאשר מצבם של הנערים

לעומת רבע ) לעתים קרובות או לפעמים ,תמיד(שליש מהנערות מרגישות חוסר אונים , הלדוגמ

 71%-בהשוואה ל, )תמיד או לעתים קרובות(הנערות דיווחו על תחושת ביטחון עצמי מ 59% ;יםערמהנ

  . מהנערים דיווחו כי הם מאושרים מאוד או די מאושרים85% מהנערות לעומת 80%- ו;מהנערים

  
שאחוז גבוה ,  במדד של תחושת אושר נמצא, לדוגמה. אלהקיימת שונות בין הקבוצות השונות במדדים

תחושה של ; שאר הקבוצותנערות בבהשוואה ל יהודיות ותיקות דיווחו על אושר תיותר של נערו

 וכן נערות ערביות בהשוואה , ומאתיופיהועצות לשעברהמ-תבדידות מאפיינת יותר נערות עולות מברי

  .ליהודיות ותיקות

  
  .המדדים ישנה החמרה של תחושות אלה עם העלייה בגיל הנערהבכל 
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  . נפוצים יותר בקרב נערות בהשוואה לנעריםימוש לרעה בתרופותהרעלה עצמית מכוונת וש
  

 ידי נטילת-הרעלה עצמית מכוונת בגיל ההתבגרות מתרחשת לרוב כניסיון אובדני אמיתי או הפגנתי על

ידי - או על,תרופות פסיכיאטריות ועוד, אנטיביוטיקה,  כגון אקמול,עשרות כדורים של תרופות שונות

 & Lifshitz; 2003, אמיתי(הנמצאים בבית , כגון חומרי ניקוי שונים,  אחריםצריכת חומרים רעילים
Gavrilov, 2002.(   

 
 שניסה לבחון את המאפיינים והגורמים להרעלה עצמית) Lifshitz & Gavrilov, 2002(מממצאי מחקר 

-ביתולכות לשה)  בניםשר בקרבפי שמונה מא( כי תופעה זו נפוצה יותר בקרב בנות ה עול,אצל בני נוער

  . ומתגוררות באזורים עירונייםהספר
  

וחות על קיום יחסי מין לא אך אחוז גבוה יותר של בנות מדו,  יותר בקרב בנים אולי נפוץקיום יחסי מין
  .מוגנים

  

) 10%(עולה כי אחוזים נמוכים של נערות , )2002, הראל ואחרים (1998 משנת HBSCמנתוני מחקר 

הבדלים אלו מאפיינים את כלל . פעם-אי דיווחו על קיום של יחסי מין) 44%(יחסית לאחוז הנערים 

  ).למעט בני נוער ערבים שלא נשאלו בנושא(האוכלוסיות 

  

שימוש בקונדום בעת קיום יחסי מין - דיווחו על אי,לעומת נערים, אחוז גבוה יותר של נערות, עם זאת

 מהנערות 56% (ועצות לשעברהמ-תי בריפער משמעותי נמצא בקרב עול).  בהתאמה17% לעומת 25%(

  ). מהנערים25% מהנערות לעומת 67%( ובקרב יוצאי אתיופיה ,) מהנערים26%לעומת 

  

אך עדיין מהוות מאפיין סיכון שהוא ,  יחסית של נערות רווקות בארץ הן תופעה מצומצמתהריונות ולידות
  .ייחודי לנערות

  

 19 עמד שיעור הלידות בקרב נערות בגיל 2002י בשנת כ, מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה

הן של נערות ) 83%(לפי מצב משפחתי עולה שהרוב המכריע של הלידות .  נערות1,000- ל15.9ומטה על 

 מהנערות 94%: שיעור ההפלות מושפע ממצבה המשפחתי של הנערהש, בהתאמה עולה. נשואות

 .בוחרות ללדת) 96%(וז דומה מהנערות הנשואות  בעוד שאח,ריוןיהרווקות בוחרות להפסיק את הה

  .כלומר תופעת הלידות של נערות רווקות בארץ מצומצמת יחסית

  

 1998בשנת  .ריון משתנה לפי קבוצות אוכלוסייה שונותישיעור ההריונות ופנייה לוועדה להפסקת ה

. נערות יהודיותבקרב השיעור לעומת  3.5יות גבוה פי אומדן שיעור ההריונות בקרב נערות מוסלמהיה 

סביר להניח כי הרוב המכריע של הנערות המוסלמיות שנכנסות להיריון הן נשואות ועל כן הממצאים 

 מהיהודיות 53%לעומת , ריוןיאינן פונות לוועדה להפסקת ה) 99%(מראים שכמעט כל המוסלמיות 

ות יהודיות שלא נולדו בארץ  עולה כי שיעור ההריונות בקרב נער1994-1993 משנת מנתונים. שכן פונות

  . גבוה משיעור ההריונות בקרב יהודיות ילידות הארץ
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,  מדד שיעור הריונות שלא כלל הפלות טבעיותיפל ע, לאומית בין מדינות מפותחות-ןבהשוואה בי

 1,000- ל27.9עם שיעור של ,  של נערותישראל ממוקמת בין המדינות בעלות שיעור הריונות נמוך

סיקרון (  בשיעור ההריונות בישראל12% המחקר מעיד על ירידה לאורך השנים של ,כן-כמו. נערות

  ).2003, ואחרים

  

  כיווני פעולה. 3
 על ,אחרומצד ,  על התחומים החזקים של הנערות, מצד אחד, מצביעיםהניתוח הנוכחיממצאי 

על  יםיעבצמם אלה כיווני הפעולה הנגזרים מממצאי.  יותר מזה של הנעריםגרועהתחומים בהם מצבן 

. התמודדות עם תחומים שבהם יש לנערות יותר צרכיםכדי תוך חוזק אלה  תחומיעל  לבנותשרצוי כך 

מענים לפתח ו גדולים יותר  הנערותשבהם הצרכים שלהלב לתחומים -למקד את תשומתחשוב גם 

  .  ורגישים מגדריתהולמים

  

, פיתוח תכניות לקידום בריאות: םבאיהם לב בצורך לפתח מענים כאלה בתחומי-הדוח ממקד תשומת

 וקיום יחסי מין מניעת עישון,  ובאלכוהולשימוש בסמיםמניעת , במיוחד בתחומים של תזונה נכונה

כניות כל אלה תוך התאמת הת. למניעת שימוש ברעלים לפתח תכניות ,למשל, בריאות הנפשו; בטוחים

למרות שהתנהגויות הסיכון , כן-כמו. נערות הבקרב ולקבוצות אוכלוסייה ,לקבוצות הגיל השונות

 ולחפש אחר ,יש לערוך בדיקה לעומק של תופעת האלימות בקרב נערות, בקרב נערותפחות שכיחות 

כדוגמת חרם חברתי , זוהיה יאוכלוסההעשויים לאפיין יותר את , ביטויים וסוגים נוספים של אלימות

  .והתעללות נפשית

  

בהקשר זה . מי החוזק של הנערות ולהשתמש בהם כדרך להעצמתןחשוב להתייחס גם לתחו, כאמור

 למעןהן , כישוריהן החברתיים של הנערות והפקת תועלת מהם חיזוק: עולים מספר כיווני פעולה והם

 כמנוף לשיפור הקשר בין כלל הספר-ביתוניצול זיקתן החיובית והאוהדת ל;  הקהילהלמעןהנערה והן 

חשוב לחשוף את הנערות לשירותים , בשל נטייתן לפנות לקבלת עזרה, כן-כמו. הספר-ביתהתלמידים ל

   . והן מחוצה לוהספר-ביתהן בתוך ,  בפרט, ונערות, בכלל, בני נוערבשבילופעילויות שונים הקיימים 

  

ימשו וש, ידי אשלים-המנוהל על, "נערות על המפה" הוצגו בפני פורום הניתוח המובא בדוח זהממצאי 

  .ספר-גיבוש תכניות למען נערות הלומדות בבתיבסיס לדיון ול

  

 הודות ההתאפשרו בשיתוף עם אשלים והשירות לנערות וצעירות ממשרד הרווחה כה נערעבודה זו

  .הברית-ארצות, יניה'וירג, לתרומה מיוחדת מאת אני סנדלר
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  מבוא. 1
  

אלא , מבטאות את מצוקותיהן בצורה גלויה לעין כי אלה אינן ,להו על נערות עממחקרים שנערכו

אשר , בשונה מהנערים, זאת. מפנימות את מצוקתן וכעסיהן ומפנות אותם פעמים רבות כלפי עצמן

ובכך מפנים אליהם , גרימת נזק לסביבתםמצוקתם באה לידי ביטוי פעמים רבות בצורה של אלימות ו

הלב הציבורית רק כאשר הן -הנערות מושכות את תשומת. הלב החברתית או הציבורית-את תשומת

  .המקשה מאוד על שיקומן, כבר במצב אקוטי

  

, עלה הצורך באיפיונן של נערות לאורך קו רצף הסיכון מהשלב שבו הן אינן מוגדרות בסיכון, לפיכך

בו הן זקוקות לטיפול , ועד לשלב אקוטי של משברים בתחומים רבים,  רק למענה מניעתיולכן זקוקות

ידי השירות -אשר הוזמן על, "נערות על המפה"שהוא חלק ממחקר , ניתוח זה. של מערכת השירותים

נועד למפות את מאפייניהן של נערות שאינן מוגדרות , לנערות וצעירות במשרד הרווחה ואשלים

. שני מחקרים נוספים, פרט לניתוח זה, כולל" נערות על המפה"מחקר ". ות בסיכוןנער"בהכרח כ

מתמקד בנערות בקצה רצף הסיכון ובוחן את מאפייניהן וצורכיהן של הנערות המטופלות , האחד

בשירות לנערות וצעירות במשרד הרווחה ושל הנערות הנמצאות ברשימת ההמתנה למוסדות נעולים 

והשני ממפה את השירותים והתכניות הקיימים בארץ למען נערות על פני ; )להצופיה ומסי(לנערות 

  .הרצף

  

 וגופים מכון ברוקדייל-וינט'ידי ג-נות על מציג ניתוח של מחקרים שבוצעו בשנים האחרונוכחידוח הה

ן מטרת הניתוח היא להצביע על דמיון ועל שוני בי. ס"וניתוח של נתוני הלמ,  על בני נוער בארץ,אחרים

יחסים , הספר-ביתתפיסת ,  כגון יחסים חברתיים,מרכזיים לגיל ההתבגרותההמינים בתחומים שונים 

שדורשים את ,  כדי לזהות צרכים ייחודיים בקרב הנערות, זאת.תפיסת בריאות ועוד, עם ההורים

צות הניתוח מיועד לבחון שונות בין קבו, כן-כמו. תשומת הלב המיוחדת של השירותים המטפלים בהן

, ועצות לשעברהמ-תנערות עולות מברי, נערות יהודיות ותיקות: גיל וקבוצות אוכלוסייה בקרב הנערות

ניתוח זה מאפשר לזהות , כלומר. נערות יוצאות אתיופיה ונערות ערביות, נערות יוצאות קווקז

ם יותר ייחודיות של קבוצות נערות אלה במטרה לשמש בסיס לתכנון של מענים שיתאימו באופן הול

  . את צורכיהן

  

לפירוט המחקרים ראו  ( קבוצותלשלושניתן לחלק את המחקרים שנכנסו לניתוח המובא בדוח זה 

  : )1נספח 

מחקר על רווחה חברתית והתנהגויות בריאות וסיכון בקרב בני  -מחקר על כלל בני הנוער בארץ  .א

 .)2002,  ואחרים הראל,"HBSCמחקר ": להלן(א "עד י' נוער הלומדים בארץ בכיתות ו
על בני נוער , מקבוצות שונות מחקרים על עולים - של בני נוער מחקרים על אוכלוסיות מסוימות  .ב

ה אתיופייוצאי בהם מחקרים על בני נוער , ם או על בני נוער יהודים ברשות מקומית מסוימתערבי

אודות על מחקר , )2004 ,פרנקוביץ ואחרים-אלנבוגן (קווקזיוצאי בני נוער , )1998, ליפשיץ ואחרים(

, )עומד להתפרסם, נבות ואחרים-כהן ( ובתמרה)2003, עסבה ואחרים-אבו ( בנצרתםבני נוער ערבי

 ).2004, ינסקי ויורוביץ'סטרבצ-כאהן (תקווה הנוער בעיר פתחבני ועל 
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עישון ; )2003, אחריםסיקרון ו(הריונות בקרב מתבגרות  כגון, מחקרים על נושאים ספציפיים  .ג

 & Lifshitz; 2003, אמיתי( ובחומרים ממכרים שימוש ברעלים; )2003, אחריםורסנו ו (ילהנרג
Gavrilov, 2002 .( 

  

  .לשכה המרכזית לסטטיסטיקההובאו לניתוח נתונים רלוונטיים מה, בנוסף לממצאי המחקרים הללו

  

; ני הנוערחברתי של בהמצב ה: בדוח יובאו ממצאים מן המחקרים שתוארו לעיל בתחומים הבאים

תפיסת ; תפיסת בני הנוער את הוריהם והיחסים עמם; הספר-ביתעמדות ביחס ל; התנהגויות סיכון

בשל מורכבותם של תחומים . עזרותידפוסי ה; הריונות בקרב נערות; יחסי מין; רווחה כללית; בריאות

מדדים .  זהנו במיוחד למחקרידי- על מוצגים באמצעות מדדים מסכמים שנבנוחלק גדול מהם, אלה

מתחום תוכן מסוים בצורה תמציתית ולחדד דמיון ושוני בין רבים אלה מאפשרים להציג נושאים 

מוצג פרופיל מסכם של , נוסף לכךב. בין קבוצות גיל ובין קבוצות אוכלוסייה בקרב הנערות, המינים

  . התנהגויות ותופעות שליליות במספר תחומים

  

 תוך התייחסות ,הראייה של הספרות ביחס לנושאים אלהווית קודם להצגת ממצאי המחקרים תוצג ז

  . בפרט, ולהבדלים בין המינים, בכלל,למשמעותם בגיל ההתבגרות

  

  מסגרת מושגית. 2
  

  יחסים חברתיים 2.1
" אחרים משמעותיים"או ) attachment(בשלבי חיים שונים של האדם מופיעות דמויות התקשרות 

בתקופת ההתבגרות ממוקמים בראש . דם משתנה מעת לעת האבחיישונים שמידת מרכזיותם 

דמויות . ביטחון בזמנים של מצוקהלמשמשים מקור לנחמה והת ההתקשרות חבר או חברה יררכייהי

אינן נעלמות אלא מופיעות במיקום ) כדוגמת ההורים(ההתקשרות מתקופות החיים הקודמות 

 Diamond-מצוטט ב Diamond & Dube, 2002; Helsen et al., 2000 .(Bowlby) 1958, 1982(יררכי שונה יה
& Dube, 2002 (רצון בקרבה פיזית עם דמות : ממפה ארבע התנהגויות המאפיינות התקשרות

תחושת מצוקה כתוצאה מפרידות , פנייה לדמות ההתקשרות כדי לקבל תמיכה ואישור, ההתקשרות

שקבוצת , מכאן. לתי תלוי ואמין ושימוש בדמות ההתקשרות כמקור תמיכה ב,ארוכות מדמות זו

אישור , מהווים מקור לקבלת תמיכה,  הנער או הנערהבשבילהשווים או אותו חלק מתוכה שמשמעותי 

  .וקרבה

  

על הפנמה של , היחסים עם קבוצת השווים נמצאו משפיעים על ההתפתחות החברתית והקוגניטיבית

אישיים עם קבוצת - מן היחסים הביןהתרומה המתקבלת. ערכי מוסר ועל למידה של תפקידי מגדר

סוציאלית -התנהגות פרו, אינטימיות וחשיפה עצמית, חיזוק ההערכה העצמיתבהשווים אופיינה 

, לצד ההשפעה החברתית של היחסים עם קבוצת השווים). Fullerton & Ursano, 1994(ואינטראקציה 

תמיכה חברתית , )Vilhjalmsson) 1994לפי . ליחסים אלה השפעה גם על מצבו הבריאותי של הפרטיש 
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אנשים הרואים , ראשית: יכולה להשפיע על האופן בו אדם מעריך את מצב בריאותו במספר אופנים

טו להגדיר עצמם פחות יי) 'עובדים וכד, תלמידים, כחברים(עצמם כמתפקדים מבחינה חברתית 

תעניינים ברווחתו של האדם אנשים תומכים מ, שנית. גם אם יש להם סימפטומים של מחלה, כחולים

קשר עם הורים ,  למשל,כך). 'להתעמל וכד, לאכול בריא(ולכן יעודדו אותו להתנהג בצורה חיובית 

 ולכן מפחית את הסיכוי להיות מעורבים ,וקבוצת השווים מגביר את הרגישות לדעתם של אחרים

ל תמיכה חברתית היא השפעה נוספת ש. כולל שתיית אלכוהול ושימוש בסמים, בהתנהגות סיכון

יטו לחוש יותר מאושרים ומרוצים יאנשים המקבלים תמיכה חברתית ה. בתחום בריאות הנפש

שתתפות ה ה,מחקרים מצאו כי בתקופת ההתבגרות, כך. ויחושו פחות חרדה ודיכאון, מחייהם

, ייםכאוניבאירועים חברתיים עם קבוצת השווים הייתה קשורה לרמה נמוכה יותר של סימפטומים ד

השפעתה של קבוצת השווים על , עם זאת). 439' עמ, שם(ולהערכה חיובית יותר של המצב הבריאותי 

, הראל ואחרים(במחקרים שונים שנערכו על בני נוער בארץ , הלדוגמ, כך. המתבגר אינה תמיד חיובית

הם מדרבנים  מבני הנוער העידו שחברי40%- נמצא כי כ,)2004, ינסקי ויורוביץ'סטרבצ-כאהן; 2002

  . קרובותעתים לפעמים או ל,אותם לעשות מעשים אסורים או מסוכנים

  

 & Hartup, 1996; Frey(חוקרים שונים עשו הבחנה בין מספר הקשרים החברתיים לאיכותם 
Rothlisberger, 1996(. לטענת Frey & Rothlisberger) 1996( , למרות שקבוצת השווים משחקת תפקיד

רשת חברתית רחבה לא מחזקת בהכרח את , רים חברתיים בקרב מתבגריםחשוב בהקניית כישו

יכולתה לבלום סיטואציות של  הרשת החברתית אינו מנבא טוב ה שלגודל. התפקוד החברתי שלהם

הדדיות ומידת הסודיות והאמון הם . יות או חברתיותזפי, מלחיצות או להקל על בעיות פסיכולוגיות

מספר קטן . על האפקטיביות של הרשת החברתית יותר מאשר גודלהפרמטרים איכותיים המצביעים 

בזמן שמספר רב של קשרים שטחיים לא , של יחסים באיכות גבוהה יכולים לספק תמיכה מספקת

  .בהכרח יבטיחו זאת

  

-מביאה להתפתחות מוקדמת יותר של כישורים ביןה, בנים ובנותבקרב בהינתן סוציאליזציה שונה 

נוער לראות בחברות בנות מטרות הולמות יותר הטו בני יי, בהשוואה לבניםאישיים בקרב בנות 

מחקר הראה כי נשים הן עוזרות ). Diamond & Dube, 2002(לקבלת נחמה ותמיכה מאשר חברים בנים 

 כלפי ומילוליתונוטות להביע יותר חיבה פיזית , בהשוואה לגברים, יות יותר ביחסי חברותתואמפ

ייתכן שמסיבה זו הן בנים והן בנות ). Diamond & Dube, 2002- מצוטט בGeorge et al., 1998(חבריהן 

  .  לחפש חברות עם בנות כשיש להם צורך בתמיכהיםטנו

  

השפעות המגדר ניכרות בצורה הברורה ביותר כאשר משווים חברות בין , )Diamond & Dube) 2002לפי 

ת רבית העכשווית בין שתי נשים נמצא כי חברּות המעבחברּו. שתי נשים לחברות בה לא נוכחת אישה

ויותר קשר בזמנים של , מעורבות הדדית עמוקה יותר, זו כוללת רמות גבוהות יותר של חשיפה אישית

ת המכילה את שני האינטימיות הרגשית וההתנהגותית בחברּו. ת בין שני בניםבהשוואה לחברּו, מצוקה

על בסיס . ת בין שני בניםת בין שתי בנות לחברּוהחברּו בין  כלשהומיקום בינייםבהמינים נמצאת 

, ת עם בנות בחפשם אחר נחמה והפחתת מצוקותממצאים אלה ניתן לשער כי שני המינים יעדיפו חברּו

ניב את רמת ההתקשרות תת בין שתי נערות חברּו, לכן. אך העדפה זו תהיה חזקה יותר בקרב נערות
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 & Frey. ני נערים תניב את הרמה הנמוכה ביותר של התנהגות זות בין שבזמן שחברּו, הגבוהה ביותר
Rothlisberger) 1996( ,מצאו אף הם במחקרם , אשר חקרו את נושא התמיכה החברתית בקרב בני נוער

מקבוצת ) רובה מסיטואציות יומיומיות(כי נערות דיווחו על קבלת תמיכה נפשית אינטנסיבית יותר 

דבר המעיד על כך שיש להן יותר קשרים משמעותיים ואינטימיים , יםבהשוואה לנער, השווים שלהן

קשרים יש מביאים מחקרים המראים כי לבנות ) Helsen et al.) 2000, ואכן. עם קבוצת שווים זו

אך מרבית הקשרים , רשת חברתית רחבה יותריש בעוד שלבנים , חברתיים מועטים אך אינטנסיביים

א גם כי בנות דיווחו במידה רבה יותר על שביעות רצון מן התמיכה בהתאם לכך נמצ. בה הם שטחיים

הבדלי מגדר אלה יכולים ). Colarossi & Eccles, 2000(בהשוואה לבנים , המתקבלת מקבוצת השווים

בעוד , התייחסות לאנשים אחריםבעובדה שבנות עסוקות הרבה יותר בהתקשרות ובלהיות מוסברים 

חוקרים ייחסו זאת לבגרות המוקדמת של .  דברים ופעילויות עם אחריםנים יותר לחלוקישבנים מעוני

  ).Frey & Rothlisberger, 1996(בנות בהשוואה לבנים 
  

  התנהגויות סיכון 2.2
  אלימות. א

 אלימה בקרב בני נוער להתנהגותההסברים התיאורטיים לגורמים ) Heimer & De Coster) 1999 לפי

 דיווח עצמי על התנהגות אלימה ממחקרי. תופעה זו בקרב נערותהתמקדו בנערים והתעלמו מקיום 

עדיין בנות מבטאות , בהשוואה לבנות מפגיניםבנים שנראה כי על אף הפער בין אחוזי האלימות 

התנהגות אלימה מנוגדת , לדידם.  התייחסות נפרדתהדורשיםהתנהגות אלימה באחוזים משמעותיים 

חוסר אגרסיביות וחולשה פיזית , פסיביות: שיות ולמאפייניה נשללהגדרה המסורתית הפטריארכלית 

ידי -אם באמצעות גינוי ואם על,  בנות נתונה במידה רבה יותר לביקורתשלולכן תוקפנות , ורגשית

  . דבר שיוצר תחושת אשמה וחרדה אצל בנות יותר מאשר אצל בנים,  הולמתלהתנהגותדרישה 
  

ומיפו ארבע זירות ,  ואלימהעברייניתים על התנהגות  שונים תרו אחר הגורמים המשפיעמחקרים

 ,Seydlitz & Jenkins( והקהילה הספר-בית, השוויםקבוצת , המשפחה: ת עיקריות להתנהגות זוחיברּו
1998 .(  

  

לפי מחקרים .  בנים ובנותבקרבהשפעה דיפרנציאלית על התנהגות אלימה ועבריינות יש  למשפחה

, שליטה, התקשרותכולל ,  משתנים משפחתיים רבים.)57'  עמ,Seydlitz & Jenkins, 1998(שונים 

. יותר מאשר בקרב בנות, בניםהם מנבאים טובים יותר של עבריינות בקרב , תמיכה ודחייה הוריות

Heimer & De Coster) 1999 ( את הגדרות האלימות של שמעצביםמצאו כי תהליכי השליטה ההוריים 

מות תעוצב בראש  את הגדרות האליבנותלמידתן של : ם כדלקמןישתנו בהתאם למיני, בני נוער

  של הבנות הרגשיתןקשרותתה דרך ים המושגיםישיר-לא הוריים שליטהאמצעי ידי -ובראשונה על

ידי אמצעי שליטה -עלבעוד שלמידת הבנים את הגדרות האלימות תעוצב בראש ובראשונה , למשפחה

 היא מצאו כי המשפחה) Gofin et al.) 2000.  והטלת משמעתחכולל פיקו, הוריים גלויים וישירים יותר

 את מפנים ,לעומת זאת, הבנים . בה בנות מפגינות במידה הרבה ביותר התנהגות אלימההזירה

 בנות האלימות היא דרך לגביייתכן כי . התנהגותם האלימה גם כלפי גורמים חיצוניים למשפחה

  .המשפחתיתתוך הסביבה סיטואציות ב לע או להגיב ,ייחודית לפעול
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 להתנהגות זו הן בקרב בנות והן הסיכויים לקבוצת שווים אלימה או עבריינית מגדילה את חשפותיה

כך שהיא מלמדת איך ומדוע בני ב אלימה והתנהגותקבוצת השווים מעודדת עבריינות . בקרב בנים

 Seydlitz & Jenkins, 1998 .(Heimer(כשכולם מבצעים זאת יחד , הללונוער צריכים לבצע את המעשים 
& De Coster) 1999 ( לטענתם. השפעה דיפרנציאלית בין המיניםיש  גם לקבוצת השווים כימצאו ,

 הראו כי עד לאמצע הילדות קבוצת השווים של בנים נקשרת סביב מגדריתמחקרים על סוציאליזציה 

. קשרת סביב הבעת אינטימיותלעומת זאת קבוצת השווים של בנות נ.  חוקיםשלאגרסיביות והפרה 

שלבנים יש יותר סיכוי שיהיו להם חברים מכך בחלקו נובע  המינים בתחום האלימות ביןהפער , לכן

 מספר יש נמצא כי גם אם לבנים ולבנות ,כך.  ושהם יחוו תוקפנות בקבוצת השווים שלהםאגרסיביים

, ואכן. אלימיםיותר למעשים עדיין חבריהם של הבנים יעודדו אותם , שווה של חברים אלימים

נמצא ) 2004, ויורוביץינסקי 'סטרבצ-כאהן; 2002, הראל ואחרים(במחקרים שונים שנערכו בישראל 

 אסורים או מסוכנים לפעמים למעשיםשאחוז גבוה יותר של בנים העידו כי חבריהם מדרבנים אותם 

  .לעומת אחוזי הבנות,  קרובותעתיםאו ל
  

, באופן כללי. אשר מקדם או מונע התנהגות עבריינית או אלימה נוסףת ּו הוא סוכן חיברהספר-בית

 גבוהה בהשוואה לרמת האלימות הספר-בתיבקרב בני נוער בתוך  האלימותמחקרים מצאו כי רמת 

 & Seydlitz ).2004, ינסקי ויורוביץ'סטרבצ-כאהן; 2002, הראל ואחרים( הספר-ביתמחוץ לשטח 
Jenkins )1998 (טוביםבהם הישגים לימודיים  ,הספר-ביתורמים המפחיתים אלימות במיפו את הג ,

, ומטרותיו הספר-ביתגישה חיובית של התלמיד כלפי , תפיסת התלמיד את עצמו כמצליח בלימודים

 ההשפעה. שאיפות השכלתיות גבוהות של התלמיד ועוד, הספר-ביתשייכות כלפי תחושת 

 המעכבתמינים באה לידי ביטוי בכך שההשפעה ספרית על ה-הדיפרנציאלית של הסביבה הבית

בקרב הבנות  יותר חזקה הספר-ביתאלימות או עבריינות של תחושת השייכות והמחויבות כלפי 

אלימה  להתנהגות כי הגורמים ,טוענים אף הם) 2000( .Gofin et al). 72' עמ, שם(בהשוואה לבנים 

משתנים הקשורים לתפיסת  ,בניםו כי בקרב חוקרים אלה מצא. בנים ובנותלגבי שונים  הספר-ביתב

היות . יה בהתנהגות אלימהי נקשרו עם עלהספר-ביתהנער את עצמו כבעל הישגים נמוכים מהממוצע ב

 כי תפיסה של , נערות נמצאלגבי. נמצא גורם המעכב התנהגות אלימה בקרב בנים מלימודיוהנער לחוץ 

מועטה מההורים בעניינים  ותמיכה ,הספר-ביתב הצקות שהנערה עצמה חוותה, ויהנפשית לק רווחה

כמאפיינים המצביעים על אוכלוסיית נערות בסיכון גבוה להתנהגות  עלו ,הספר-ביתהקשורים ל

  .אלימה
  

  סמים וחומרים ממכרים, שימוש באלכוהול. ב
  נשים שותות פחות אלכוהול מגברים והן בעלות פחות מאפייני סיכון,)Nolen-Hoeksema) 2004לפי 

יש להן פחות מאפיינים ;  עמדות שליליות יותר כלפי שתיית אלכוהוליש להן: לשימוש באלכוהול

שתייה לצורך הפחתה של תחושת צער או , כמו תוקפנות, המהווים גורמי סיכון לשימוש באלכוהול

, בנוסף. חברתית-חיפוש אחר ריגושים או התנהגות אנטי, התנהגותעל החוסר שליטה , מצוקה

ההשלכות של שתיית אלכוהול  מצאו כי) CASA, 2003; Nolen-Hoeksema, 2004(שונים מחקרים 

 נשים בקרבושימוש בחומרים ממכרים אחרים במינונים גבוהים ובתדירות גבוהה הן חמורות יותר 

כמות קטנה יחסית של אלכוהול תגרום מהר יותר לתופעות פיזיות שליליות בקרב : בהשוואה לגברים
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 ומספר מחקרים מראים כי נשים סובלות יותר מפגיעות מוטוריות ; לגבריםנשים בהשוואה

בעקבות חשיפה ) כדוגמת פגיעה בכבד או נזק מוחי כתוצאה משתיית אלכוהול מוגברת(וקוגניטיביות 

וכן הן חשופות יותר לפגיעות פיזיות ולתקיפות מיניות , גבוהה לאלכוהול ולחומרים ממכרים אחרים

 בקרב נערות ריתהב-צותבמחקר שנעשה באר. חת השפעת החומרים הממכריםכאשר הן נתונות ת

  נמצאותנמצא כי נערות שחוות בגרות מינית מוקדמת) CASA, 2003 (22-8 ותונשים צעירות גילאי

בתדירות גבוהה יותר ובכמויות גדולות , בסיכון גבוה להשתמש בחומרים ממכרים בגיל צעיר יותר

מעלים ש, הפרעות אכילה ומתקיפה מינית או פיזית, תר מבנים מדיכאוןוכי בנות סובלות יו; יותר

הספר -בתי עוד נמצא במחקר זה כי צמתי המעבר בין. את הסיכון לשימוש בחומרים ממכריםכולם 

נערות לשימוש גובר למהווים נקודות סיכון ) 'קולג-תיכון, תיכון-חטיבה, חטיבה-יסודי(השונים 

בנות יותר לצא כי הדת מהווה גורם מגן מפני שימוש בחומרים ממכרים נמ, לבסוף. בחומרים ממכרים

  .בניםלמאשר 

  

עישון הנרגילה הנו . רווחת בקרב בני נוער בארץו הולכתבשנים האחרונות תופעה זו  ,לגבי עישון נרגילה

אולם המודעות בציבור לסיכון הבריאותי הכרוך בה , התנהגות מסכנת בריאות בדומה לקודמותיה

 נובע מטעמו המתוק והחריף פחות של העשן כתוצאה מהדבש המתערבב דברייתכן כי ה. ה יחסיתנמוכ

, למעשה. ומן ההנחה השגויה כי המים במיכל הנרגילה מסננים את הכימיקלים שבעשן, עם הטבק

.  ולנזקים נוספים,נזקים בריאותיים שגורם עישון מוצרי טבק אחריםאותם עישון נרגילה גורם ל

 ומשך העישון ארוך , מזו שבטבק הסיגריה3-2שון נרגילה הוא בעל תכולת ניקוטין גבוהה פי הטבק לעי

כרומיום ועופרת באוויר ,  כגון ארסן,עישון הנרגילה כרוך בשאיפת מתכות רעילות, בנוסף לכך. יותר

כתוצאה . שמקורו בגחל הפחם המונח מעל הטבק, COכגון , ובשאיפת חומרי בערה רעילים אחרים

נזק נוסף מעישון הנרגילה .  בריאותיהם של מעשני נרגילה בצורה משמעותיתCOך עולה הריכוז של מכ

 מעשן הנרגילה עלול להיות ,כך. כאשר פומית העישון עוברת מפה לפה, נובע מכך שהוא נעשה בצוותא

ילה סיכון נוסף בעישון הנרג. חשוף למחלות זיהומיות העוברות במגע הפה עם רוק או בשאיפת רוק

  ).2003, ורסנו ועמיתיו( הוא הפוטנציאל שהוא טומן בחובו למעבר לצריכת סמים

  

   הספר-ביתעמדות ביחס ל 2.3
לצד רכישת השכלה . ת העיקריים של בני נוער הינו אחד מסוכני החיברּוּהספר-בית, בכל חברה

אישיים אשר יהיו -ן גם כישורים אישיים וביהספר-ביתניתנת לבני הנוער הזדמנות לרכוש ב, פורמלית

 בני הנוער יכולים לקיים יחסים חברתיים עם בני הספר-ביתב, מעבר לכך. נחוצים להם בהמשך חייהם

  .ת מרכזי בשלב זה של התפתחותםאשר מהווים אף הם סוכן חיברּו, גילם

  

 הספרות המחקרית מצביעה על קשר בין תפיסת. הספר יש השפעה רבה על חיי בני הנוער-לבית, לפיכך

ובין פיתוח הדימוי ,  לבין דפוסי ההתנהגות שהוא מפתח במהלך התבגרותו,הספר-התלמיד את בית

הספר נוטים להתנהגויות -נמצא כי תלמידים שאינם אוהבים את בית. העצמי והתפיסות העצמיות שלו

  Samdal(הספר -מוקדם יותר מאשר חבריהם שאוהבים את בית, כמו עישון ושתיית אלכוהול, סיכון
et al., 2000(. שנעשו בעשור האחרון הראו שהתנהגויות סיכון לבריאות קשורות לא מעטים  מחקרים

-כמו). ט"תשנ, מולכו(הספר ולתחושת הניכור כלפיו -באופן עקבי ומובהק לתחושות שליליות כלפי בית
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רישות כי שיעור גבוה יותר מבין התלמידים שאינם מצליחים להתמודד עם הדעולה גם ממחקרים , כן

 Samdal et(הספר מדווחים בשכיחות גבוהה יותר על ירידה בתחושת הערך העצמי -האקדמיות בבית
al., 1998( ,מצוקה נפשית , על בעיות פסיכוסומטיות)Ystgaard, 1997; Garralda, 1992(, ועל נטייה 

  ).Klein-Allerman et al., 1995; Felson et al., 1994(גבוהה יותר להתנהגות אלימה 

  

שגיהם בלימודים יהספר לבין ה-על קשר בין תפיסות התלמידים את ביתגם הצביעו שונים מחקרים 

)Resnick, Harris & Blum, 1993 .(הספר -כאשר הם חשים בטוחים בבית, תלמידים לומדים ביעילות

תר שביעות רצון כללית גבוהה יו ).1999, הראל(ומשוחררים מתחושות של פחד מתקיפה ומבריונות 

 וכי ,ספרם ניתנה להם אחריות בתהליך קבלת ההחלטות-נמצאה בקרב תלמידים שדיווחו כי בבית

   .)Tye, 1985 (התלמידים מהווים את המוקד בכיתה

  

בין ל, הזדהות עמו-הספר ואי-ספרות מדווח גם על קשר בין עמדות שליליות של התלמיד כלפי ביתב

הספר - להביא להרחקתו מביתותשבסופן עשוי, הספר-נטייתו להתנהגויות שליליות בתוך בית

הספר או שאין משתפים אותם -תלמידים החשים כי אינם שייכים לבית). Voelkl, 1997(ולנשירתו 

נוטים להוציא את עצמם מהשתתפות בפעילויות השונות הקשורות , הספר-בפעילויות במסגרת בית

  ).King & Peart, 1994(הספר -בבית

  

מצאו , ואת עמדותיהם כלפיו, הספר-הסתגלות של תלמידים לביתהידת מחקרים שבדקו את מ

ספר -נמצא שלבנות יש בדרך כלל עמדות חיוביות יותר כלפי בית. בנות בסוגיה זולהבדלים בין בנים 

)Francis, 1992; Darom & Rich, 1988(:הספר - הן מגלות רמות גבוהות יותר של הזדהות עם בית

)Voelkl, 1997( ,לעומת , הספר-ות על שביעות רצון גבוהה יותר מהאספקטים השונים בחיי ביתומדווח

, בנים מדווחים על תחושת קיפוח גדולה יותר לעומת הבנות). Lightody, Stosks & Walsh, 1996(בנים 

תיכון ספר -ביתנמצא שבנים ב, ריתהב-צותבאחד המחקרים שנערכו באר, לדוגמה. ל והן בארץ"הן בחו

שכן , אך לדעתם בנים זוכים ליחס לא הוגן לעומת בנות, גדרי חוו קיפוח על רקע מטענו שהם לא

גם במחקר ישראלי ). Cullingford, 1993(על אותן התנהגויות , מענישים אותם יותר מאשר את הבנות

  .נמצא שבנים חשו קיפוח גדול יותר מבנות, )1993, דר ורש(

  

זאת , מיקדו את תשומת ליבם בעיקר בבנים, הספר-מחקרים שעסקו בתופעת הנשירה וההרחקה מבית

 4:1והיחס בהשוואה לבנות הוא , הספר הם בנים-לאור העובדה ששיעור גבוה מהמורחקים מבית

)Imich, 1994 .( וכי הסתגלותן הטובה יותר לשגרה , "בעיה"התפיסה הכללית היא שבנות אינן מהוות

בכישוריהן החברתיים והתפיסות הדיפרנציאליות השימוש המודע שהן עושות , הספר-הלימודית בבית

כל אלה תורמים לשיעורי הנשירה הנמוכים יותר של בנות ולתפיסה , של המורים את אותה התנהגות

אשר בדקו את , )2002( .Osler et alעוד נמצא במחקרם של . )Osler et al., 2000 ("אינן בעיה"שבנות 

פחות בעיות הקשורות בנשירה בהשוואה יש ל שלנערות שבגל, נושא הנשירה מהפרספקטיבה של בנות

והדבר פוגע , הספר-ישנה נטייה להתעלם גם מבעיות אחרות שלהן הבאות לידי ביטוי בבית, לנערים

  .  בפרט, ובעיות של נשירה, בכלל,בנערות שיש להן בעיות
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יה להצליח בספרות מדווח גם על הבדלים בין המינים הקשורים בהישגים לימודיים ובמוטיבצ

, ל מספקים נתונים על כך שבהשוואת ממוצעי ציונים שנתיים"מחקרים שונים שנערכו בחו. בלימודים

, עם זאת). O'Brien, 1994;Sammons, 1995: למשל(בנות מגיעות להישגים גבוהים יותר מאשר הבנים 

הבנות נמוכים הישגי ,  לערך14יש לסייג ולומר שהחל מגיל , בנוגע להישגים במקצוע המתמטיקה

הן ,  להשתתף בלימודי בחירה במתמטיקה ברמה גבוהה, יותר מהבנים, והן נמנעות,מהישגי הבנים

 טמון בגישה הסטריאוטיפית הרואה ההסבר להבדלים אל). 1996, אל-בר(בארץ והן בעולם 

  .במתמטיקה מקצוע גברי
  

  תפיסת בני הנוער את הוריהם והיחסים עמם 2.4
-יחד עם קבוצת השווים וביתו, א אחת הזירות המרכזיות בחיי בני הנוערהמסגרת המשפחתית הי

יש בה פוטנציאל גדול לעידוד ולהקלה על תהליכי מעבר של המתבגרים מילדות לבגרות , הספר

)Rapoport, 1987 .(כי בקרב בני נוער אשר יכולים לשוחח באופן גלוי עם הוריהם , מחקרים מראים

מאשר בני נוער אשר , פיזית ונפשיתמבחינה נוטים להיות בריאים יותר  והם ,מעבר זה מוצלח יותר

על דפוסי התנהגות הקשורים בבריאות ,  אפוא, משפיעהת ההוריםתמיכ. מתקשים לתקשר עם ההורים

 & King( ולכן מהווה גורם מרכזי לקידום ולשימור רווחתם הנפשית והפיזית של בני הנוער ,נפשית
Peart, 1994.(  

  

על אינטראקציות בתוך המשפחה שהתמקדו בתהליך ובתוכן התקשורת בין מתבגרים מחקרים 

 נמצא כי בנות מבלות זמן רב : מצאו שקיימים הבדלים בין המינים ביחסים עם ההורים,הוריהםל

 ומקיימות עמם בדרך כלל יחסים יותר חמים וקרובים ,)Richardson et al., 1986(יותר בחברת ההורים 

ביחסים של הבנות עם , כן- כמו).Jones & Dembo, 1989; Romig & Bakken, 1992 (םבהשוואה לבני

; 2001,  מייזלס;1989סמילנסקי (האמהות יש קרבה וחום רבים יותר מאשר ביחסים עם האבות 

Patterson, Field & Pryor, 1994( ;נמצא שבנות מדווחות על יותר קונפליקטים עם ההורים ,עם זאת 

  ).1989, סמילנסקי(לעומת בנים , םבתחומים שוני

  

 טמון בחוויית הנבדלות בהתפתחות הזהות האחד ההסברים המובאים בספרות למקור הבדלים אל

כיוון שהסביבה מ , גישה זויפל ע). Chodorow, 1974(הגברית והנשית המתרחשת בגיל ההתבגרות 

תפתחים בין המינים הבדלים מ, החברתית הראשונית נבדלת ונחווית באופן שונה אצל בנים ובנות

האישיות הנשית מגדירה את עצמה ביחס ובקשר לאנשים , עקב כך. בסיסיים בהתפתחות האישיות

והבידול הוא חלק בלתי נפרד , ידואליזציהבבעוד שהאישיות הגברית שמה דגש על אינדי, אחרים

ומעדיפים , מאשר באנשיםיותר " דברים" מתמקדים ב, גישה זויפל  ע,גברים). 1995, גיליגן (המזהות

, מתמקדות באנשים וברגשות, לעומת זאת, נשים. 'עבודה וכו, ספורט, תחרות: את עולם הפעולה

  .ומעדיפות אינטימיות וחום ביחסים אישיים

  

הצלחתם להספר ו-שפחה קשור להסתגלותם של בני הנוער לביתאחד מתפקידיה החשובים של המ

בני נוער : וער מצפים לעזרה מהוריהם הוא תחום הלימודיםאחד התחומים שבהם בני הנ. בלימודים

שיתעניינו בלימודיהם ויעריכו את , מצפים שהוריהם יעניקו להם עזרה מעשית כאשר הם זקוקים לה

  ). 1989, סמילנסקי(כשציפיות הבנות מההורים גבוהות מאלו של הבנים , לימודיהם
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רוב ההורים מצפים :  מילדיהם בתחום הלימודילהורים יש ציפיות, ה שהם אמורים להגישעזרהלצד 

) 1995(במחקרה של סגינר . שילדיהם יצליחו בתחום זה והם אף משדרים זאת לילדיהם בעוצמה רבה

 נמצאו הבדלים ,ידי מתבגרים-נתפסו ודווחו עלש אלהכפי ש, שבדק ציפיות הורים להישגים בלימודים

הן האמהות והן האבות מתאימים ציפיות ) מוךבעיקר ממעמד נ( בעוד שאצל הבנות .בין המינים

הבנות : דהיינו, כשהעידוד להשקעה בלימודים נתפס כמותנה בהישגיהן הלימודיים, להישגים

הלימודים "והמצליחות פחות מקבלות שדרים ברורים ש, המצליחות מקבלות עידוד להישגים גבוהים

כשהאבות נתפסים ,  בין אבות ואמהותבנים מבחינים: אצל הבנים המציאות היא שונה, "ןלא בשביל

כלומר ציפיותיהן , "בלתי ריאליות"ואילו האמהות כמשדרות ציפיות " ריאליות"כשדרים של ציפיות 

  .אינן קשורות לחלוטין להישגי הבנים

  

הספר יש השפעה על -על כך שלמידת המעורבות של הורי בני הנוער בחיי בית ספרות מדווחב

 בעלי שאיפות השכלתיות גבוהות יותר ו ועל כך שהם יהי,בלימודיםהמוטיבציה שלהם להצליח 

)Connell & Halpern-Felsher, 1997; Mcneal, 1999(.השפעה חיובית גם על יש למעורבות זאת , כן- כמו

הדרכים שנמצאו אפקטיביות ביותר להשפעה ). Zaff et al., 2001; McNeal, 1999(הישגיהם הלימודיים 

) יתר-בניגוד למתירנות(הצבת גבולות , )בניגוד לדחייה(קבלה :  על לימודי ילדיהם הןחיובית של הורים

  ). במקום שליטה או יצירת תלות(ועידוד לכיוון אוטונומיה 

  

, מצאו כי באופן כללי, המחקרים שבדקו עמדות של תלמידים ביחס למעורבות הוריהם בלימודים

של ההורים  הציפייה למעורבות .ל פני זו של האבתלמידים מעדיפים את מעורבות האם בלימודים ע

 יותר בנות ,ובכיתות הגבוהות; הן בקרב בנים והן בקרב בנות, גילעלייה בבלימודים יורדת עם ה

בספרות ). Lazar, Guttmann & Margalit, 2000(בהשוואה לבנים , נות במעורבות האם בלימודיםימעוני

שנערות אכן הן על כך  ו;תהיינה תלותיות יותר מנעריםעל כך שקיימת ציפייה שנערות הן מדווח 

  .דבר שיכול אולי להסביר את הממצא האחרון, יותר מנערים, מתנהגות באופן תלותי

  

   היבטים בבריאות פיזית ונפשית2.5
 שיעורי התחלואה ושיעורי המוות נמוכים , מחד.תקופת ההתבגרות היא תקופה של בריאות יחסית

זוהי תקופה ,  ומאידך; בירידהיםנמצאאף  ובחמישים השנים האחרונות בתקופה זו של החיים

  ).ט"תשנ ,מולכו(מסוכנת מבחינה בריאותית משום שהנטייה להתנהגויות סיכון בגיל זה גבוהה יחסית 

  

הרגלים שישפיעו ,  תקופה בה מתעצבים הרגלי הבריאות של בני הנוערתקופת ההתבגרות היא גם

הן בהיבט של הבריאות החברתית ,  הן בהיבט של הבריאות הפיזית,חייהםמאוחר יותר על כל מהלך 

עלולים המתבגרים , עדר דימוי עצמי חיובי ורווחה כלליתיבה. והן בהיבט של הבריאות הנפשית

בני הנוער עשויים לאמץ התנהגויות ,  שני אלה ובנוכחות;להיחשף להתנהגויות סיכון לבריאות

  ).ט"נתש, מולכו(הפוגמות בבריאותם 
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על להשפיע  ו, התנהגויות שעשויות לסכן את הבריאות בקרב בני נוערמספר רב שלהספרות מדווחת על 

 ,אובדנות ,הפרעות אכילה בין התנהגויות אלה הספרות מדווחת על .התחלואה והתמותה בקרבם

  .הנערות לנערים תוך השוואה בין להלן נדון בהתנהגויות אלה. דיכאון ודימוי עצמי נמוך
  

  הפרעות אכילה. א
התנהגויות מסכנות בריאות החמורות ההפרעות אכילה כתוצאה מניסיון להפחית במשקל הן בין 

ההתבגרות בני הנוער עסוקים בשינויים בגיל . ביותר והקטלניות ביותר בקרב בני נוער בעולם המערבי

, שניידרמן וטוראל, וספינ(תוך מאמץ להסתגל לשינויים אלה ולגבש את זהותם , הגופניים החלים בהם

 את הדאגה כתהופ, בנוסף להשפעות חברתיות וסביבתיות, החשיבות שיש לדימוי הגוף בגיל זה). 1991

  ). 2000, מירון ואחרים-ווילף(למשקל הגוף לאחת הבעיות העיקריות המטרידות אותם 
  

-שקל ועל אי מתמחקרים בעשור האחרון מצביעים על שיעור גבוה של התנהגויות הכרוכות בהורד

הן מבחינת העמדות לגבי ,  כשקיימים הבדלים בין בנים ובנות;שביעות רצון מהמשקל בקרב מתבגרים

שיעור ניכר של נערים מתבגרים ושיעור גבוה עוד יותר של . דימוי הגוף והן מבחינת התנהגויות אכילה

 .)2000, הלוי והלוי (רצון לשנותועל  ו,שביעות רצון ממראה גופם-נערות מתבגרות מדווחים על אי

הטענה בקרב חוקרים . נהגי אכילה בעייתיים בשכיחות גבוהה יותר מזו של נעריםמנערות מדווחות על 

המזהים את מושג היופי הנשי בחברה , שנערות חשופות ללחצים חברתיים ותרבותיים בהקשר זה היא

  . חסוןבעוד שמושג היופי הגברי מזוהה עם גוף , המערבית של היום עם רזון

  

עישון , גורמי סיכון שנמצאו קשורים להפרעות אכילה בשני המינים כללו דאגה רבה למראה חיצוני

בקרב הנערות הוזכרה ההשפעה החברתית כגורם סיכון נוסף , בנוסף. סיגריות ושימוש תדיר באלכוהול

)Croll et al., 2002.(  

  

  אובדנות. ב
, הספר-במתחים ובסכסוכים בבית ובבית,  חברתיים כתקופה המלווה לעתים בלחצים,גיל ההתבגרות

התאבדות . שעלולות לבוא לידי ביטוי בניסיונות התאבדות, עשוי ליצור מצוקות בקרב המתבגרים

ובשנים האחרונות היא מהווה , 24-15נחשבת לגורם השני בחשיבותו בין כל סיבות המוות בקרב גילאי 

  ).1994, פינוס ואחרים(בעיה חברתית הולכת ומחריפה 

  

תכנון ; איום על כוונת התאבדות:  נמניםעליהם, קיימים מספר סימנים לסכנה מיידית לאובדנות

פגיעה עצמית חוזרת ; מחשבות אובדניות מגובשות; הכולל בחירת שיטה לביצוע ההתאבדות, אובדני

, כישלון, לחץ להישגים, בת זוג/פרידה מבן,  כגון סכסוכים עם ההורים,אירועים מאיצים; ונשנית

התנתקות , הספר-היעדרות מבית, ירידה בהישגים: תפקוד ירוד מבחינה לימודית דהיינו; אובדן

  .חוסר אמון ביכולת להיעזר ולצאת מהמשבר; מחברים ובריחות מהבית

  

.  אחד מהם הוא משתנה המין,אופייניים למתבגרים שמנסים להתאבדה מספר משתני רקע ישנם

יותר  בנות מנסות להתאבד פי שלושה ,אולם, בנותיותר מאבדים פי חמישה בספרות מדווח כי בנים מת

את ההבדלים בין המינים בהתנהגות אובדנית ניתן להסביר בכך ). 1994, פינוס ואחרים(בנים מה
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הרעלה עצמית נראית להן פתרון מקובל , שבהתבגרות מוקדמת ובחשיפה לבעיות רומנטיות בקרב בנות

ו רק כאשר צצות בעיות קשות ברואים בהתאבדות פתרון קיצוני ונוקטים , ת לעומת זא,הבנים. יותר

כגון התנהגות , גם גישה קלה יותר לאסטרטגיות חליפיות בהתמודדות עם לחץיש לבנים . במיוחד

  ). 1998, אפטר ועופר(אלימה או שתיית אלכוהול מוגברת 

  

  דיכאון. ג
רובם המכריע של המתבגרים . תחת לפני השטחגיל ההתבגרות יוצר מתח פסיכולוגי רב המוסווה מ

 עולמם הפנימי ;אך ישנם מתבגרים שהתמודדותם מסובכת ובלתי שקטה, מתנהגים בצורה נורמלית

 פורצים אל מעל לפני , לעתים,אולם. גם אם אין לכך בהכרח סימנים בהתנהגות יומיומית, טעון חרדות

אלה מאיימים על . ם או מלחצים סביבתייםהכרתיי-הנובעים מדחפים תת, השטח עיוותים והזיות

  ).1991, ליברמן(הדימוי העצמי ויוצרים מצבי חרדה 

  

כתוצאה מירידה בהערכה העצמית , שנגרם בשל אובדן או איבה מופנמת, הדיכאון הוא אופן ביטוי

ם דיכאון עלול להיגר. הנוצרים בשל פער בין ההישגים הממשיים לבין הציפיות, תחושת חוסר אוניםמו

, הפרעות בתקשורת עם חברים, אישית-ןגם כתוצאה מאובדן היכולת לשלוט באופן יעיל בסביבה הבי

  ).1990, ליברמן(אווירה משפחתית בלתי תומכת וכדומה , עם הורים

  

דיכאון היא תופעה אופיינית גם , 70-בניגוד לדעות שהיו מקובלות בקרב פסיכולוגים עד תחילת שנות ה

מחקרים הראו שקיים קשר בין דיכאון לבין ). 1997, פינוס ואחרים) (מבוגריםולא רק ל(למתבגרים 

  ). 1990,ליברמן(הן אצל מבוגרים והן אצל ילדים , מצבי לחץ

  

מחקרים שבדקו את תופעת הדיכאון בקרב מתבגרים מצביעים על כך שבנות נוטות להיות בדיכאון פי 

 הן חוות רמות גבוהות יותר של :)Nolen-Hoeksema, 1987 ;1997, פינוס ואחרים(יים יותר מבנים נש

פינוס ואחרים (עולה שכיחות הדיכאון בקרבן לעומת נערים  ,ועם העלייה בגיל; סימפטומים דיכאוניים

1997 .(  

  

והתקשו לגלות , נמצא שמתבגרות שחשו אחריות לרווחתם של אחרים) Aube et al. )2000במחקרם של 

חוקרים אלה  . חוו רמות גבוהות יותר של סימפטומים דיכאוניים,אסרטיביות ביחסיהן עם אחרים

משערים כי הבדל זה בין המינים נובע מכך שהסוציאליזציה הנשית המסורתית מעודדת בנות להקריב 

  .ולדכא את מחשבותיהן והעדפותיהן ביחסים עמם, את צורכיהן לטובת הדאגה לאחרים

  

  דימוי עצמי והערכה עצמית . ד
פסיכולוגיות , רות הנה תקופה רגישה שבה בני נוער חווים התפתחויות פיזיולוגיותתקופת ההתבג

במשפחה ובמערכת , הספר-ושינויים משמעותיים במערכת הציפיות מהם בבית, וקוגניטיביות

הערכה העצמית הבתקופה זו משתנים ומתעצבים גם הדימוי העצמי ו). Steinberg, 1996(החברתית 

)Coleman & Hendry, 1990.(  
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 ,Steinberg(הערכה עצמית מוגדרת כאופן שבו היחיד חש כלפי עצמו ומעריך את הממדים של עצמיותו 
רואה את ההערכה העצמית של האדם ככלל העמדות החיוביות והעמדות , )1965(רוזנברג ). 1996

כל הזמן  בני הנוער בוחנים - הבסיס להערכה העצמית הוא השוואתי, לטענתו. השליליות כלפי עצמו

  .את יכולתם ביחס ליכולות של חבריהם בקבוצת השווים על מנת לקבל מושג על ערכם

   

כשהם תפיסה עצמית חיובית וחזקה מהווה בסיס יציב המאפשר לבני הנוער לעבור תקופה זו 

לעומת .  ולחוות את התבגרותם כחוויה חיובית ומפתחת,תויי הסתכנות מיותריםימחוסנים מפני פ

 עצמית שלילית ודימוי עצמי נמוך עלולים לפגוע ביכולת שלהם להתמודד עם האתגרים תפיסה, זאת

  .העומדים בפניהם בכל התחומים בחיי היומיום

  

הממצאים בספרות . גדרמלפי הנושא של דימוי עצמי והערכה עצמית בקרב מתבגרים נבדק בין היתר 

בעוד , נים גבוהה מזו של הבנותשהערכתם העצמית של הב, חלקם מראים. בתחום זה אינם עקביים

מחקרים , עם זאת). 1993, אליהו-אור ובן(שאחרים אינם מראים הבדלים בין המינים בהערכה עצמית 

בעוד שאצל  ,שונים מצאו שדימוי עצמי אצל נערות קשור לרוב במראה החיצוני שלהן ובדימוי גופן

  ).Siegel, 2002(נערים הדימוי העצמי קשור יותר ביכולות שלהם 

  

 וחמורים יותר בהשוואה םבמדדים של בריאות פיזית ונפשית בנות מגלות סימפטומים קשי, לסיכום

  .לבנים

  

   דפוסי היעזרות 2.6
כגון גיבוש ,  וכרוך במספר משימות התפתחותיות מסובכות,גיל ההתבגרות מתאפיין בתמורות רבות

בחירת מקצוע ומסלול , השנייצירת קשר משמעותי עם בני המין , התנתקות מהמשפחה, הזהות

). 1998, מילר ואחרים( כולן משימות נורמטיביות שיש למלאן בתקופת זמן קצרה יחסית - לימודים

ואשר ,  מהוות בסיס להתנהגויות שונות ולבעיות מגוונות עמן צריך המתבגר להתמודדהמשימות אל

  ).1995, שיבר(לעתים קרובות מעוררות אצלו את הצורך לפנות לעזרה 

  

 עולה, חוסר הסתגלות התנהגותית ורגשיתלבין מחקרים שמצאו קשר בין אירועי חיים מלחיצים מ

שאחד הגורמים המרכזיים והקריטיים המבחינים בין בני נוער העוברים בהצלחה את גיל ההתבגרות 

 עושים שימוש במקורות העזרה הא המידה בה בני נוער אלוה,  שאינם עוברים בהצלחהלבין אלה

, חברים, כגון הורים( והבלתי פורמליים ,)פסיכולוגים, הספר-יועצים בבית, כגון מורים(מליים הפור

בני הנוער להתמודד עם מגוון השינויים והקשיים לדרך יעילה , במילים אחרות). קרובי משפחה בוגרים

 לעזרה מחקרים שעסקו בפנייה, עם זאת. הנה באמצעות פנייה לגורמי תמיכה שונים, בהם הם נתקלים

  .בני הנוער אינם מנצלים את שירותי העזרה השונים העומדים לרשותםשרוב בקרב בני נוער מעידים 

  

הכוונה לפער הנוצר בין המידה בה ). service gap" (פער השירות" מצויים במה שמכונה הבני נוער אל

פער זה בולט בקרב ). Raviv et al., 2000(מידה בה הם מקבלים עזרה בפועל בין הל, הם זקוקים לעזרה

הסיבות . קרבם נמוך במידה ניכרת משיעור הנזקקים לעזרהבכיוון ששיעור הפונים לעזרה מנוער הבני 
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ובהם העמדות השליליות של בני נוער כלפי חיפוש עזרה , להיווצרות פער זה נעוצות בגורמים שונים

צעות כוחות עצמיים עם  כהודאה בכישלון ובחוסר יכולת להתמודד באמיםשנתפס, ובקשת עזרה

נוער על מגוון השירותים המוצעים ה בני בקרבסיבות נוספות לפער זה הן חוסר מידע . המצוקה

 וקשיים רגשיים לפנות בבקשת עזרה בשל התחושה ,חוסר זמינותם של שירותי עזרה, בקהילה

 נוטיםבני הנוער , ליבאופן כל). 1999, וייס-גרינשטיין( לא תישמר בסוד ןשהבעיות אישיות מדי וחשיפת

-גיל מוכר כשמדובר בבעיה אישית או בין- ובבן,להיוועץ עם מבוגר כאשר מדובר בבעיה לא אישית

  ).1999, גולדמן(אישית 

  

קשורים לאישיותו של מבקש העזרה ומאפייניו הדמוגרפיים זוהו כמשפיעים על המשתנים שונים 

בולט בהשפעתו על הנכונות לפנות לבקש ה ההמשתנ, בין המשתנים השונים. הנכונות לפנות לעזרה

התמקדו , רוב המחקרים שעסקו בהבדלים בין המינים בנושא בקשת עזרה. משתנה המיןהוא עזרה 

 קיימת השערה , עם זאת.באוכלוסייה המבוגרת ואילו אוכלוסיית המתבגרים הוזנחה באופן יחסי

מצאו הבדלים ים לאורך כל החיים יהגורמים להבדלים בין המינים נמשכישבקרב חוקרים כי מאחר 

, מגלות גישה חיובית כלפי פנייה לעזרהבניגוד לנערים שנערות ,  נמצא,ואכן. דומים גם לגבי בני נוער

, גריפל ואחרים; 1999, גולדמן; 2002, שגיא-גיסר(נוטות לפנות לעזרה ולקבל עזרה במידה רבה יותר ו

1997 ;Tishby et al., 2001; Raviv et al., 2000; Fallon & Bowels, 2001; Boldero & Fallon, 1995; Kual 
et al., 1997; Schonert-Reichl & Muller, 1995.(  

  

בעוד שחיפוש העזרה של , כן- כמו.מעדיפים לבקש עזרה מקרב בני מינם, ככלל,  כי גברים ונשים,נמצא

ה אצל גברים בחתירה לפתרון מתמקד חיפוש העזר, נשים מתמקד יותר בחתירה לפתרון בעיות רגשיות

של לעזרה פנייה למקורות הבמחקר אשר בדק את ). 1999, וייס-גרינשטיין(בעיות אינסטרומנטליות 

 ,כי אחוז הנערות הנוטות לפנות לחבר בוגר לעזרה, מתבגרים המשתמשים באלכוהול ובסמים נמצא

 לאמהות שלהן לצורך  לפנותנוטותנערות . גבוה יותר מאחוז הנערים הפונים בבקשה לעזרה שכזאת

  .)Benson, 1990(קבלת עזרה וייעוץ יותר מאשר הנערים 

  

ההסבר המרכזי . מספר הסברים הוצעו לקיומם של הבדלים בין המינים בנכונותם לפנות לבקשת עזרה

 המגדר הרואה בדפוסי הסוציאליזציה השונים את הגורם העיקרי להבדל בין תמבוסס על תיאוריי

תפיסתן של הנשים את הצורך לבקש עזרה שונה באופן מהותי ). 2001,  ומילגרםטטר(המינים 

הגברים רואים בו , בעוד שהנשים רואות בו צורך לגיטימי. מתפיסתם של הגברים בדבר צורך שכזה

ולכן חיפוש , חיפוש עזרה מזוהה עם הסטריאוטיפ המסורתי של התפקיד הנשי. הפגנת חולשה ונחיתות

 ,לפיכך.  יוצרים איום משמעותי על תפיסת הגבר את תפקידו ועל הערכתו העצמיתעזרה ובקשת עזרה

  . נוטות להודות בקיומה של בעיה אישית, יותר מגברים, נשים

  

מקבלים חיזוק , המופיעים כבר בגיל צעיר, מציינת שההבדלים בהתייחסות למינים) 1982(פרידמן 

  ".גברי"ו" נשי"יפיות לגבי מה שקרוי  וכך נוצרת קשת רחבה של דימויים וצ,במשך השנים

  

Tishbyמסבירים את ההבדלים בין המינים בכך שנשים וגברים מבטאים לחץ בדרכים ) 2001 ( ואחרים

המודעות הגדולה . גברים נוטים לבטא לחץ דרך תוקפנות ואילו נשים נוטות יותר לחלוק רגשות. שונות



  14

ם את הנשים למועמדות טובות יותר לפסיכותרפיה יותר לרגשות הפנימיים והצורך באינטימיות הופכי

  . וייעוץ

  

Hobfoll  הציעו כי ההבדל בחיפוש עזרה בין גברים לנשים נובע מההבדלים בחוויות ) 1994(ואחרים

 ואילו ,מאשר נשים, גברים התנסו ביותר שליטה וסמכות. שגברים ונשים התנסו בהן במהלך חייהם

אלה מובילות לחיפוש עזרה רב " נשיות"ולפיכך התנסויות , ותיותנשים התנסו ביותר חוסר שליטה ותל

  .יותר

  

   מתוך המחקריםממצאים. 3
  

  יחסים חברתיים  3.1
ביקשנו לבחון את יחסיהן , כפי שעולה מן הספרות,  בני הנוערלגבילאור מרכזיותה של קבוצת השווים 

ידי -יה וקבוצות גיל שונות עלהחברתיים של נערות בהשוואה לנערים ושל נערות מקבוצות אוכלוסי

 ים לפתח יחסי קרבה עם חברבני הנוערמידת היכולת של ,  קרוביםיםבדיקת הימצאותם של חבר

יחסים .  בתנועת נוערו חרם חברתי והאם השתתפחווים בני הנוערהאם , חדשים או עם בני גילם

). 1לוח בדרה בהערה  הגאור(חברתיים אלה של כלל בני הנוער בארץ נבדקו באמצעות מדד מסכם 

 1998.2 משנת HBSCהנתונים מבוססים על מחקר 
  

ולפי גיל וקבוצות אוכלוסייה , המדד המסכם של המצב החברתי בקרב הנערות לעומת הנערים: 1לוח 
  )באחוזיםHBSC, 1998( 1 )לפי מחקר (

  נערים   :נערות לפי גיל
 הכל-סך

  נערות 
 16+ 15-14 13עד  הכל-סך

 86 89 **86 862 *81  הנוער בנילהכ-ךס
 89 93 **90 91 *87 )ותיקים(יהודים 

 88 82 80 82 80 מועצות לשעבר-בריתעולי 
 77 76 75 75 *66 ערבים

 *P<0.01  
 **P<0.05  

  :היבטים הבאיםה 5- מ3ם נכונים לפחות לגביההמדד המסכם למצב החברתי הוא אחוז בני הנוער ש   1
  ;יש חבר קרוב אחד לפחות. א
 ;קל או קל מאוד להתחבר עם חברים חדשים. ב
 ;קל או קל מאוד לשוחח עם חברים בני אותו מין. ג
שנת  יותר מפעמיים במשך) בגלל שתלמידים אחרים לא רצו להיות איתו (הספר-ביתלא נשאר לבד ב. ד

 ;הלימודים
 .חבר בתנועת נוער. ה

 . נערות208  אין מידע על גילן של 2
  

                                                  
הנתונים אינם כוללים מידע לגבי בני נוער יוצאי אתיופיה ולגבי בני נוער יוצאי קווקז מכיוון שבמחקרים על  2

 .המרואיינים לא נשאלו את כל השאלות שמרכיבות את המדד המוצג בפרק זה, אוכלוסיות אלה
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 בני הנוער שענו בחיוב על שלושה היבטים לפחות מתוך החמישה שמרכיבים את בלוח מוצגים אחוזי

) 86%(הכל אחוז גבוה יותר של נערות -הנתונים מראים שבסך, בהתאם לממצאים בספרות. המדד

במיוחד בולט ההבדל בין המינים בקרב בני ). 81%(נמצאות במצב חברתי טוב בהשוואה לאחוז הנערים 

. שלישים מהנערים-רבעים מהנערות מעידות על מצב חברתי טוב לעומת שני-שלושה: הנוער הערבים

  . לא נמצאו הבדלים מובהקים במדד זה לפי מיןמועצות לשעבר-בריתבקרב העולים מ

  

הכל מסתמן שיפור במצב החברתי בטווח -שבסך, ניתוח של המדד לפי גיל בקבוצת הנערות מראה

 ,אולם, )86% (13 עד םבהשוואה לגילי) עומדות במדד זה מהנערות בגילים אלה 89% (15-14 םהגילי

. אותה מגמה נמצאה ביחס לנערות יהודיות ותיקות). 86%( ואילך מסתמנת שוב ירידה 16מגיל החל 

  . בשאר הקבוצות לא נמצאו הבדלים מובהקים לפי גיל הנערות

  

  התנהגויות סיכון 3.2
  אלימות. א

 ואת השירותים , בכלל,רבות את החברה הישראליתתופעת האלימות בקרב בני נוער מעסיקה 

המופעים הקיצוניים של תופעת האלימות . בפרט, שאוכלוסייה זו מהווה את אוכלוסיית היעד שלהם

עיקר הבעיה אינו , אולם, בקרב בני נוער הם אלה שבדרך כלל עומדים במרכז תשומת הלב החברתית

יומית של בני נוער לאלימות בדרגות חומרה אלא במעורבות ובחשיפה היומ, במקרים הקיצוניים

עלינו להתייחס הן לבני הנוער , בבואנו לבחון את תופעת האלימות הפיזית בקרב בני נוער. שונות

ידי -ההתנהגות האלימה המופעלת על. והן לבני הנוער המהווים קורבנות שלה, המפעילים אלימות זו

; מכות ונשיאת נשק, בהן הצקות והטרדות,  שונות באה לידי ביטוי בדרכים,הם או כלפי,בני הנוער

היקף תופעת האלימות הפיזית נבדק באמצעות .  או מחוצה לו,הספר-בית בשטח היא יכולה להתבצעו

 הגדרות אור(לאלימות קורבנות האחד של השתתפות במעשי אלימות והשני של : שני מדדים מסכמים

  1998.3 משנת HBSCל מחקר  הנתונים מבוססים ע).2של המדדים בהערות בלוח 

  

פחות מעורבות , בכל קבוצות האוכלוסייה שנבדקו,  מלמדים שנערות בהשוואה לנערים2ממצאי לוח 

 מהנערים 35%, הלדוגמ. הן כמשתתפות פעילות במעשים אלה והן כקורבנות, במעשי אלימות פיזית

 וזאת ,ות באלימותהכל דיווחו על לפחות שניים מתוך ארבעה היבטים הקשורים להשתתפ-בסך

.  בהתאמה15% לעומת 49% האחוזים הם בני הנוער הערביםבקרב .  בקרב הנערות9%-בהשוואה ל

. מובהקים מבחינה סטטיסטיתהם אך גם , לגבי קורבנות לאלימות ההבדלים בין המינים קטנים יותר

 היו קורבנות  מהנערים39%(נערות הערבים ל הנערים יןגם במקרה זה ההבדל הבולט ביותר נמצא ב

ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם ממצאי ).  בקרב הנערות22%לאלימות על פי מדד זה לעומת 

הספרות המחקרית באשר לשכיחות הגדולה יותר של התנהגות אלימה בקרב בנים מחוץ לספירה 

  .ות בהשוואה לבנ,ובעקבות זה גם להיותם קורבנות להתנהגות זו בשיעורים גדולים יותר, המשפחתית

  

                                                  
 בני נוער יוצאי קווקז מכיוון שבמחקרים על לגביאתיופיה ו מידע לגבי בני נוער יוצאי יםהנתונים אינם כולל 3

 .כל השאלות שמרכיבות את המדד המוצג בפרק זהאת  לא נשאלו המרואיינים, אוכלוסיות אלה
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, לאלימות בקרב הנערות לעומת הנעריםקורבנות ואלימות מעורבות בהמדדים המסכמים של : 2לוח 
  )באחוזים() HBSC, 1998לפי מחקר (ולפי גיל וקבוצות אוכלוסייה 

  נערים   :נערות לפי גיל
 הכל-סך

  נערות 
 16+ 15-14 13עד  הכל-סך

            :1מעורבות באלימות 
 7 7 *10 9 *35 הכל -סך

 5 5 **8 7 *32 )ותיקים(יהודים 
 5 10 13 10 *31 מועצות לשעבר-עולי ברית

 12 15 14 15 *49 ערבים
            :2לאלימות  קורבנות

  12  15  *20  17  *26 הכל-סך
  8  13  *18  15  *22 )ותיקים(יהודים 

  9  19  **24  19  **26 מועצות לשעבר-עולי ברית
  21  19  24  22  *39 ערבים

 *P<0.01  
 **P<0.05  

  :היבטים הבאיםה 4- מ2 שלגביהם נכונים לפחותהמדד המסכם לאלימות הוא אחוז בני הנוער    1
  ; פעמים בשנת הלימודים3 לפחות הספר-ביתבשטח אותם  ו או הטרידים אחריםתלמידל והציק  .א
 פעמים בשנת 3 או ממנו לפחות הספר-ביתבדרך לאותם  ו או הטרידים אחריםתלמידל והציק  .ב

 ;יםהלימוד
 ; בקטטות לפחות פעם אחת במשך שנת הלימודיםוהשתתפ  .ג
 . נשק כלשהו לפחות פעם אחת בחודש אחרוןונשא  .ד

  :היבטים הבאיםה 5- מ2 נכונים לפחות לגביהםלאלימות הוא אחוז בני הנוער ש המדד המסכם קורבנות   2
  ;הלימודים פעמים בשנת 3 לפחות הספר-בית בשטח תלמידים אחרים הציקו להם או הטרידו אותם  .א
 פעמים בשנת 3 או ממנו לפחות הספר- בית בדרך לתלמידים אחרים הציקו להם או הטרידו אותם  .ב

 ;הלימודים
 ; כסף או חפצים בכוח לפחות פעם אחת בשנת הלימודיםמהםמישהו לקח   .ג
 ; לפחות פעם אחת בשנת הלימודים, או דחיפה חזקה ומכאיבה,סטירה,  מכהלהםמישהו נתן   .ד
 . לפחות פעם אחת בשנת הלימודים, או כלי נשק אחר,סכין, מצעות מקל באבהםמישהו פגע   .ה

  

הן כמשתתפות והן , שהמעורבות באלימות פיזית, ניתוח לפי גיל בקבוצת הנערות מראה באופן כללי

הנערות   מבין10%-ש,  נמצאHBSCבקרב כלל הנערות במחקר . עלייה בגילה יורדת עם ,קורבנותכ

 ההבדלים אל( בקרב המבוגרות יותר 7% לעומת ,שתתפו במעשי אלימות ה13הצעירות יותר עד גיל 

 יש ,אולם, תיקות נמצאו הבדלים מובהקיםוגם בקרב היהודיות הו). מובהקים מבחינה סטטיסטית

  .  ונערות ערביותמועצות לשעבר-בריתלציין שלא נמצא הבדל מובהק לפי גיל בקרב נערות עולות מ

  

 ירידה , כאמור, דיווחו על כך ומסתמנת13 מכלל הנערות עד גיל 20%-שלגבי קורבנות לאלימות נמצא 

 ויותר היו קורבנות 16 בנות בקרב הנערות 12%- ו15-14ות בנ בקרב הנערות 15%: ה בגיליעליהעם 

שבקרב הנערות הערביות לא נמצאו הבדלים מובהקים בין , יש לציין. לאלימות על פי מדד קורבנות

  . ד זהקבוצות גיל שונות בממ

  

 כי עולההספר -הספרות התיאורטית והאמפירית על אלימות בביתמ ,)Benbenishty & Astor) 2005לפי 

ובנות נוטות להיות , )כדוגמת מכות(בנים נוטים להיות קורבנות לצורות ישירות של קורבנות פיזית 

במחקר , כך ).כדוגמת שמועות או הרחקה מהקבוצה החברתית(קורבנות לצורות עקיפות של הצקה 
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נמצא כי שיעור ) 2006, בנבנישתי ואחרים( תלמידים בישראל 27,316שערכו חוקרים אלה בקרב 

, )13%- בהשוואה ל26%(הנחשפים לאלימות פיזית חמורה בקרב הבנים הוא כפול מאשר בקרב הבנות 

) ברתיוחרם ח" ריכולים"כדוגמת (עקיפה -ושיעור הבנות המדווחות על קורבנות לאלימות חברתית

 מהבנים 84%כי , באשר לאלימות מילולית נמצא).  אצל הבנים61% לעומת 68%(גבוה משל הבנים 

  . מהבנות76%-חשופים אליה בהשוואה ל

  

  שימוש בסמים ואלכוהול. ב
.  הפכה לנפוצה בקרב בני הנוער בישראל,אלכוהול וחומרים ממכרים אחרים, תופעת השימוש בסמים

והם פוגשים בהם בשכונת המגורים שלהם וגם , בני הנוערלת זמינים חומרים אלה הפכו אף להיו

) לפחות פעם בשנה האחרונה( מוצגים ממצאים על שימוש בסמים כלשהם 3בלוח . הספר-ביתבשטח 

השוואה בין אחוזי הנערות לעומת אחוזי הנערים בשני ). לפחות פעם בחודש האחרון(ושתיית אלכוהול 

, נעריםבקרב ה מאשר נמוךנערות שתיית אלכוהול בקרב הש בסמים ושימוה שהיקף, הנושאים מראה

 מכלל הנערות השתמשו בסמים בשנה שקדמה לסקר 6%, לפי הממצאים. בכל האוכלוסיות שנבדקו

 נמצא הבדל גדול יותר בין מועצות לשעבר-בריתבקרב העולים מ.  מבין כלל הנערים17%-בהשוואה ל

פער זה מפתיע לאור הפער הקטן בהרבה בין נערות לנערים ). ה בהתאמ23% לעומת 9%(נערות לנערים 

ידי הרשות למלחמה -ממצאים שסופקו לצורך דוח זה עלמה שעולה, מועצות לשעבר-בריתעולים מ

  ). בקרב הנערים16% בקרב הנערות לעומת 15% ()2001 (בסמים

  

 גם בקרב הנערות, יםכמו אצל הנער, שלגבי שימוש בסמים, ניתוח הנערות לפי קבוצות גיל מראה

אצל  ההבדלים בין קבוצות הגיל ,אולם, קיימת מגמה מתונה של עלייה בשימוש עם העלייה בגיל

  . אינם מובהקים מבחינה סטטיסטיתהנערות 

  

 מהנערות שתו משקה אלכוהולי 21%: פערים גדולים בין המינים נמצאו אף ביחס לשתיית אלכוהול

הבדלים אלה נמצאו ). 3לוח ( מבין הנערים 40%-ואה ל בהשו,לפחות פעם בחודש שקדם לסקר

שתו הערביות  מהנערות 8%, ה לדוגמ,כך. פרט ליוצאי קווקז, מובהקים בקרב כל קבוצות האוכלוסייה

  .  הערבים בקרב הנערים30% לעומת ,אלכוהול בתדירות זאת

  

עם , ית אלכוהולשתיב לפי קבוצות גיל מראה כי קיימת מגמה ברורה של עלייה הממצאיםניתוח 

בקבוצת הנערות  .מועצות לשעבר-בריתותיקות ושל הנערות העולות מוהעלייה בגיל בקבוצה של ה

גם בקרב הנערות יוצאות אתיופיה ונערות . הערביות לא נמצאו הבדלים בין קבוצות הגיל השונות

 הנמוכים יותר  ייתכן שניתן להסביר את אחוזי צריכת האלכוהול.יוצאות קווקז לא נמצאה מגמה זו

בכך שנערות אלה מגיעות מחברות , ובקרב הנערות הערביות, בקרב נערות יוצאות אתיופיה או קווקז

  .בפרט, ונערות, בכלל, בהן ניתנת פחות לגיטימציה לצריכת אלכוהול בקרב נשים, מסורתיות יותר
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יל גולפי , שתיית אלכוהול ועישון סיגריות בקרב הנערות לעומת הנערים, שימוש בסמים: 3לוח 
  )באחוזים (וקבוצות אוכלוסייה

  נערים   :נערות לפי גיל
 הכל-סך

  נערות 
 16+ 15-14 13עד  הכל-סך

לפחות פעם אחת (משתמשים בסמים 
  )במשך שנה

          

 7 5 לא נשאל *6 17 ^הכל בני הנוער-סך
 7 5 לא נשאל *6 15 ^)ותיקים(ים יהוד

 9 אין מידע לא נשאל **9 23 ^מועצות לשעבר-עולי ברית
 8 6 לא נשאל **8 19 ^ערבים

  2  1  0  1  1  ^^)1997(יוצאי אתיופיה 
  0  2 לא נשאל  1  1  ^^^)2002(יוצאי קווקז 

            
לפחות פעם אחת (שותים אלכוהול 

 )בחודש
          

  31  25  *17  *21  40 ^הכל בני הנוער-סך
  37  28  *19  *25  42 ^)ותיקים(יהודים 

  45  38  *18  *30  50 ^מועצות לשעבר-עולי ברית
  6  9  7  *8  30 ^ערבים

  2  4  6  **4  9  ^^)1997(יוצאי אתיופיה 

  21  16 לא נשאל  19  24  ^^^)2002(יוצאי קווקז 
            

            *** בתדירות כלשהי-עישון סיגריות 
  20  15  *6  *11  19 ^הכל בני הנוער-סך

  24  16  *6  *12  17 ^)ותיקים(יהודים 
  30  18  *3  13  14 ^מועצות לשעבר-עולי ברית

  6  7  5  *6  26 ^ערבים
  9  4 לא נשאל  *7  35  ^^^)2002(יוצאי קווקז 

  HBSC 1998מחקר   ^ 
  1998, בני נוער יוצאי אתיופיה^^ 

  2004, בני נוער יוצאי קווקז^^^ 
 * P<0.01 

 ** P<0.05  
  לה זו לא נשאלה בקרב יוצאי אתיופיה שא*** 

  

מעלה כי חלה ירידה ) 2003, הראל ואחרים(ניתוח מגמות של צריכת אלכוהול בקרב בני נוער בישראל 

, 1994 השותים משקה אלכוהולי כלשהו לפחות פעם בחודש בין השנים םקלה באחוז בני הנוער היהודי

אלכוהול הי הפער בין בנים ובנות בצריכת וכ, ) בהתאמה27.1%- ו29.6%, 30.4% (2002- ו1998

צמצום בפער בין בנים ה. 2002 בשנת 13.9%- ול1998 בשנת 17.3%- ל1994 בשנת 19.8%- מםהצטמצ

יה י חל הן כתוצאה מירידה באחוז הבנים שצורכים אלכוהול והן מהעל,ובנות בשתיית אלכוהול מתונה

גם במגזר הערבי נמצא כי חלה ירידה ,  היהודיכמו במגזר. באחוז הבנות שצורכות זאת לאורך השנים

  .אך לא נמצאו הבדלים בפערים בין בנים ובנות לאורך השנים, בשתיית אלכוהול מתונה
  

באותו מחקר הראה מגמת עלייה הן בקרב בנים ) binge drinking(ניתוח מגמות שבחן שתיית בולמוס 

, 1994 מהבנות דיווחו על כך בשנת 4%י  נמצא כ,כך. והן בקרב בנות במגזר היהודי לאורך השנים

 , מהבנים16.8%- ו15.7%, 8.6% לעומת ,זאת; 2002 בשנת 8.2%- ול1998 בשנת 5.7%-בהשוואה ל

   .בהתאמה
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  עישון סיגריות ונרגילה. ג
שבאופן כללי נערות מעשנות פחות מאשר נערים עולה  3לוח מ ,לגבי עישון סיגריות במידה כלשהי

 לא נמצאו הבדלים מובהקים בין מועצות לשעבר-ברית אם כי בקרב העולים מ,) בהתאמה19%- ו11%(

טים במיוחד בקרב גם בנושא זה נמצאו הבדלים בול.  מבני נוער אלה דיווחו על עישון14%-כ: המינים

 ובולטים עוד יותר בקרב ,) בקרב הנערים26% מהנערות דיווחו על עישון לעומת 6%(ם בני הנוער הערבי

  ).  בהתאמה35% לעומת 7% (יוצאי קווקזבני נוער 

  

 מכלל בני 37.7% 2002כי בשנת , עולה) 2003, הראל ואחרים (HBSC-מממצאי המחקר הארצי של ה

 עשו זאת לפחות 3%- עישנו נרגילה לפחות פעם בשבוע ו10%, פעם בעישון נרגילה-הנוער התנסו אי

בהשוואה לבני , פעם- יותר בעישון נרגילה איבני נוער יהודים התנסו באחוזים גבוהים. פעם אחת ביום

אך בני נוער ערבים מעשנים נרגילה בתדירות , )בהתאמה, 30.5%- בהשוואה ל39.5%(נוער ערבים 

 מבני 9.3%- מבני הנוער הערבים בהשוואה ל13.1%כי ,  נמצא,כך. גבוהה יותר מבני הנוער היהודים

 מבני 2.5%- מבני הנוער הערבים בהשוואה ל5.2%-ו;  עישנו נרגילה לפחות פעם בשבוע,הנוער היהודים

בחינה של התפלגות תופעה זו לפי מין מעלה כי .  עישנו נרגילה לפחות פעם אחת ביום,הנוער היהודים

   בהשוואה 48.1%(הן במגזר היהודי , פעם בעישון נרגילה בהשוואה לבנות-יותר בנים התנסו אי

בנים מעשנים , כן-כמו). בהתאמה, 18.2%- בהשוואה ל45.6%( והן במגזר הערבי ,)בהתאמה, 31.8%-ל

 מהבנים מעשנים נרגילה לפחות פעם 14.5%, ה לדוגמ,כך. נרגילה בתדירות גבוהה יותר מזו של הבנות

.  בקרב הבנות, בהתאמה1.4%- ו6.1%-בהשוואה ל,  עושים זאת לפחות פעם ביום4.9%- ו,בשבוע

  . הן בקרב בנים והן בקרב בנותתדירות עישון הנרגילה עולה עם הגיל

  

ספר -ואשר בדק הרגלי עישון נרגילה בקרב תלמידי בתי, מעניין לציין כי במחקר שפורסם באותה שנה

מעשנות נרגילה ) 44%( כי שיעור מעט גבוה יותר של בנות ,נמצא) 2003, אחריםורסנו ו( באזור השרון

מצא כי תדירות עישון הנרגילה גבוהה יותר נ, כן-כמו). 38%(בהשוואה לשיעור הבנים העושים זאת 

  .  מהבנים40% לעומת ,שבוע לפחות  מהבנות דיווחו כי הן מעשנות כל סוף64%: בקרב הבנות

  

 מהתלמידים אשר מעשנים נרגילה בתדירות כלשהי סבורים כי היא מזיקה 70%עוד עולה מהמחקר כי 

  . פחות לבריאות מעישון סיגריות

  

מעטים מאוד המחקרים על ההשפעות הבריאותיות של עישון , נרחביםלמרות ממדי התופעה ה

ורסנו , למשל, ראו ( ומעטים מאוד מאמצי ההסברה בנוגע לנזקי הבריאות הנגרמים עקב כך,הנרגילה

  .)2003, ועמיתיו

  

   הספר-ביתעמדות ביחס ל 3.3
להישגיו , למיד קשורה באופן ישיר לתחושת הרווחה הכללית של התהספר-ביתתפיסה חיובית של 

-י בין עמדותיו של תלמיד כלפי ביתבמספר מחברים מצאו קשר חיו. הספר-ביתולצורת התנהגותו ב

חוקרים אחרים מצאו שעמדות ). 1998, פרץ-אצל ששון, ריץ ואברהמי, דרור(הספר לבין הישגיו 

-רת ביתהתלמיד במסג הספר מעלות את הסבירות להישארותו של-חיוביות של התלמידים כלפי בית
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 עלולים לגרור התנהגות פסיבית יהספר באור שליל-ואילו חוסר שביעות רצון והסתכלות על בית, הספר

הספר מהוות את אחד המאפיינים של -שעמדות שליליות כלפי ביתעוד ספרות עולה המ). שם(ומפריעה 

 ,הספר-ביתפי לבחון מהן תחושותיהם של בני הנוער כל, לכן, ביקשנו. )Karp, 1998(נשירה סמויה 

תחושת ניכור : נבדקו באמצעות שני מדדים מסכמיםאלה  עמדות .וכיצד הם מתפקדים במסגרת זו

  .ונשירה סמויה

  

   רוכתחושת ני: ראשוןמדד . א
ראו הגדרה למדד תחושות הניכור בהערות (הספר -ביתניכור כלפי ה מספר תחושות המדד מסכם את

 או ,הספר-בית שלוש תחושות ניכור מידי- עלער שמאופיינים מוצגים אחוזי בני הנו4לוח ב). 4ללוח 

, הכל-שבסך, מהלוח עולה. וקבוצת אוכלוסייה) בקבוצת הנערות(גיל , לפי מיןהנתונים מוצגים . יותר

 16% לעומת 11%( בהשוואה לנערים הספר-ביתהנערות מאופיינות בפחות תחושות ניכור כלפי 

 מבין הנערות לא דיווחו 56%- ומראה ש,ק את המגמה הזאתעיבוד נוסף של מדד זה מחז). בהתאמה

  .  מקרב הנערים48%- בהשוואה ל,הספר-ביתעל אף אחת מחמש התחושות השליליות כלפי 

  

ברוב . קיימים הבדלים בין המינים) פרט ליוצאי אתיופיה(כמעט בכל האוכלוסיות ש, מהלוח גם עולה

ממצאים אלה עולים בקנה .  נערות בהשוואה לנעריםשמדד הניכור קטן יותר אצל, האוכלוסיות נמצא

 בקרב בנות הספר-ביתאחד עם ממצאי הספרות המחקרית באשר לעמדות החיוביות יותר כלפי 

 נמצא מדד ניכור גבוה מועצות לשעבר-בריתבקרב עולי ,  שלא כמו בקבוצות האחרות.בהשוואה לבנים

 ).  בהתאמה9%- ו14%(יותר דווקא אצל הנערות בהשוואה לנערים 
  

ולפי גיל וקבוצות ,  בקרב הנערות לעומת הנעריםהספר-ביתהמדד המסכם של ניכור מ: 4לוח 
  )באחוזים (1אוכלוסייה

  נערים   :גיללפי נערות 
 הכל-סך

  נערות 
 16+ 15-14 13עד  הכל-סך

 15 14 *9 *11 16 ^הכל בני הנוער-סך
 15 15 *10 *12 18 ^)ותיקים(יהודים 
 21 18 *7 **14 9 ^מועצות לשעבר-תעולי ברי
 10 8 **4 *7 11 ^ערבים

  1  3  -  **1  5  ^^^עולי קווקז
  6  11  6  7  6  ^^עולי אתיופיה

  HBSC ,1998מחקר ^ 
  1998, מחקר בני נוער יוצאי אתיופיה^^ 

  2004, מחקר בני נוער יוצאי קווקז^^^ 
*  P<0.01  

 ** P<0.05  
  : היבטים הבאים5- מ3ם נכונים לפחות שלגביהא אחוז בני הנוער  הוהספר-ביתהמדד המסכם לניכור מ   1

  ;הספר- בית את כלל אוהבים לא .א
  :בהחלט לא מסכימים או לא מסכימים עם ההיגדים הבאים

  ; שלי הוגניםהספר- בית החוקים והכללים ב.ב
  ;הספר- בית למרגישים שייכים .ג
  ;מתייחסים אלינו בצורה הוגנת  המורים.ד
   .י מתעניינים בי כאדם המורים של.ה
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מועצות -בריתהערביות והעולות מ, שבקרב הנערות היהודיות הוותיקות, ניתוח לפי גיל הנערות מראה

בקבוצת העולות .  ככל שהגיל עולההספר-בית קיימת מגמה של עלייה בתחושת הניכור מ,לשעבר

 ,)21% (ספר-ביתכור כלפי  נמצא האחוז הגבוה ביותר של ני, ומעלה16 בנות ,ועצות לשעברהמ-יתמבר

נערות ; 10%: נערות ערביות; 15%: נערות ותיקות(בהשוואה לנערות בנות אותו גיל מקבוצות אחרות 

בקרב הנערות העולות מאתיופיה והנערות ). 4לוח ) (6%:  ונערות יוצאות אתיופיה1%: יוצאות קווקז

  .  לא נמצאו הבדלים מובהקים לפי גיליוצאות קווקז
  

 כפי שבאים המועצות לשעבר-ברית נערות עולות מבקרב, הספר-בית הניכור מעל תחושות הממצאים

 וצריכים להוות בסיס לדיון בקרב קובעי מדיניות באשר לדרך ההתמודדות ,מדאיגים, לידי ביטוי לעיל

 ולהעלות ,אנשי מקצוע העובדים עם אוכלוסיית עולים זו נתבקשו לתת את דעתם. עם תופעה זו

אחת מאנשי המקצוע העלתה השערה כי הסיבה לחוסר . גבי הסברים אפשריים לממצא זההשערות ל

 היא פערים תרבותיים והתבודדות הספר-בית בהמועצות לשעבר-בריתהשתלבותן של נערות עולות 

כיתות יחד עם בני נוער בקיים פער בין נערות ששולבו ישירות , לטענתה. חברתית מתוך בחירה

נערות ששולבו בכיתות בהן אין .  שהתחילו את לימודיהן בכיתות אולפן לבין נערות,ותיקים

-ביתהשתלבו מהר יותר ב, המועצות לשעבר-בריתאו קבוצה מזוהה של נערות עולות " קואליציה"

גם , המועצות לשעבר-בריתהסטיגמות על נערות עולות יוצאות , לטענתה.  וחשו פחות ניכור,הספר

ולכן הניכור של , משמעיות יותר מאשר על כל קבוצה חברתית אחרת-הן קשות וחד, בקרב בני גילן

   .נערות אלה הוא על בסיס חברתי ולא לימודי
  

. רמת ההישגים של התלמידלבין  הספר-בית ניתן לראות כי יש קשר בין תחושת הניכור כלפי 5מלוח 

חוש בים מאוד נוטים להן בקרב הבנים והן בקרב הבנות נמצא כי תלמידים בעלי ציונים טובים או טו

למחצית הבנים , כך. בהשוואה לתלמידים בעלי הישגים ממוצעים ומטה, הספר-בית כלפי פחות ניכור

 אין אף ביטוי לתחושת ניכור כלפי , מהבנות בעלי הישגים טובים או טובים מאוד בלימודים59%-ול

  , בהתאם לכך. טהבעלי ההישגים הממוצעים ומ,  בהתאמה44%- ול36%-בהשוואה ל, הספר-בית

 מהבנות בעלי ההישגים הממוצעים ומטה יש שלושה ביטויים ויותר של 18%- מהבנים ול25%-ל

חשוב .  בהתאמה מבעלי ההישגים הטובים או הטובים מאוד9%- ו13%-בהשוואה ל, תחושת ניכור

  וכי מהקשר; הקשר הסיבתי בין שני משתנים אלהמהולציין כי מממצאים אלה לא ניתן לדעת 

 או ,הספר-ביתהמתקבל לא ניתן לקבוע האם תחושת הניכור היא שגורמת להישגים הנמוכים ב

, עוד ניתן לראות מלוח זה. הספר-בית לחוש ניכור כלפישהישגיו הנמוכים של התלמיד גורמים לו 

הן כאשר הישגיהם הלימודיים טובים או ,  מהבניםהספר-ביתנוכרות מחשות מהבנות פחות , כאמורש

  .והן כאשר הישגיהם ממוצעים ומטה,  מאודטובים
  

 )HBSC ,1998לפי מחקר (' י-' לפי הישגים בלימודים ומין בקרב תלמידי והספר-ביתניכור מ: 5לוח 
  )באחוזים(

  בנות    בנים  
טובים /טובים  

  מאוד 
ממוצעים 

  ומטה
טובים /טובים  

  מאוד 
ממוצעים 

  ומטה
  *100  *100    *100  *100  הכל- סך–ניכור 

  44  59    36  50  ביטויי ניכוראין 
  23  20    23  23  ביטוי אחד
  15  12    16  14  שני ביטויים

  18  9    25  13  שלושה ביטויים ויותר
* P<0.01) גם לפי מין וגם לפי הישגים בלימודים(.  
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  נשירה סמויה: המדד השני. ב
 הספר-בביתאופן פורמלי  בבני הנוער רשומים למצבים בהם ים של נשירה סמויה מתייחסהסממנים

 שייכים ים לא מרגיש,הספר-על פי דרישות בית ים מתפקדואינו, באופן סדירבו  ים מבקראינםאך 

 הגדרה של המדד אור) ('מבחנים וכו, הכנת שיעורי בית( בהתחייבויות השונות ים ולא עומדהספר-ביתל

  ).6לנשירה סמויה בהערה בלוח 
  

 מבחינה סטטיסטית לפי מין בכל האוכלוסיות שקיימים הבדלים מובהקים, עולהלוח ב םממצאימה

 סממנים של ידי- עלהבדלים אלה מראים שאחוזים קטנים יותר מבין הנערות מאופיינים. שנבדקו

 48%עיבוד נוסף של מדד זה מחזק את המגמה הזו ומלמד שאצל . נשירה סמויה בהשוואה לנערים

.  בקרב הנערים31%-ת בהשוואה ל וזא,מהנערות לא נמצא אף אחד מהסממנים של נשירה סמויה

ממצא זה תואם את הממצאים העולים מן הספרות באשר לכך שבנות באופן מסורתי לא נתפסות כמי 

מתאפיינות בנשירה סמויה שיש לתת עליה את , כמו הבנים, אך שגם הן, הספר-ביתל" בעיה"שמהוות 

פחות אחד מסממני הנשירה יותר ממחצית הבנות מתאפיינות בל, כפי שתואר לעיל, ואכן. הדעת

  . הסמויה
  

 1ולפי גיל וקבוצות אוכלוסייה, המדד המסכם של נשירה סמויה בקרב הנערות לעומת הנערים: 6לוח 
  )באחוזים(

  נערים   :גיללפי נערות 
 הכל-סך

  נערות 
 16+ 15-14 13עד  הכל-סך

 23 21 **19 *20 38 ^הכל בני הנוער-סך
 26 19 *17 *19 37 ^)ותיקים(יהודים 

 26 33 22 *27 40 ^מועצות לשעבר-עולי ברית
 17 19 21 *20 44 ^ערבים

  10  14  -  **12  22  ^^^עולי קווקז
  9  10  13  *10  17  ^^עולי אתיופיה

  HBSC ,1998מחקר ^ 
  1998, מחקר בני נוער יוצאי אתיופיה^^ 

  2004, מחקר בני נוער יוצאי קווקז^^^ 
*  P<0.01   

 ** P<0.05  
  : היבטים הבאים6- מ2 שלגביהם נכונים לפחות בני נוערד הנשירה הסמויה כולל מד   1

  ;המחנכים חושבים שהם תלמידים מתחת לממוצע, לדעת התלמידים.  א
  ;)לא מסיבות מחלה או חופש(ימים שלמים ויותר במשך החודש  3נעדרו .  ב
  ;)4ירוט בלוח ראה פ(הספר -ביתכלפי הביעו שניים או יותר היבטים של ניכור .  ג
  ;)תלמידים אחרים לא רוצים להיות איתם לפחות פעם בשבוע(חשו דחייה חברתית .  ד
  :היבטים הבאיםה ד לפחות אחתשכולל, מתנהגים באלימות.  ה

  ; פעמים ויותר במשך שנת הלימודים3השתתפו בקטטות  -
 ;נת הלימודים פעמים או יותר במשך ש3הספר - הציקו לתלמיד אחר או הטרידו אותו בשטח בית -
 ;הספר לפחות פעם אחת בחודש אחרון- נשאו נשק כלשהו בשטח בית -

  . פעמים ויותר במשך שנת הלימודים3הספר -היו קורבן להצקות או להטרדות בשטח בית.  ו
  

. לפי גיל הנערות, לגבי התופעה של נשירה סמויה לא נמצאה מגמה אחידה לכל קבוצות האוכלוסייה

רב היהודיות הוותיקות קיימת עלייה במדד של נשירה סמויה עם העלייה  הנערות ובקכל-קרב סךב

הנשירה :  המגמה מעורבתמועצות לשעבר-בריתבקרב העולות מ. וההבדלים נמצאו מובהקים, בגיל
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בקרב הנערות ). 26%( שוב מסתמנת ירידה 16+ ובגיל ,)33% (15-14הסמויה מגיעה לשיא בגיל 

. עלייה בגילה במדד של נשירה סמויה עם ירידה קיימת מגמה של הקווקזיות והאתיופיות, הערביות

  .לגבי כל קבוצות אוכלוסייה אלה ההבדלים לא נמצאו מובהקים

  

  תפיסת בני הנוער את הוריהם והיחסים עמם 3.4
ועד כמה הם תופסים את הוריהם כמי , ביקשנו לבדוק את טיב היחסים בין בני הנוער והוריהם

היחסים עם ההורים נבדקו . ומעודדים אותם להצליח בלימודיהם,  שלהםספרה-ביתשמעורבים בחיי 

שבקרב כל , מהלוח עולה). 7 הגדרה של המדד בהערה ללוח אור(אף הם באמצעות מדד מסכם 

ממצאים אלה עולים . יחסן של הנערות עם הוריהן טובים יותר בהשוואה לנערים, האוכלוסיות שנותחו

ת המחקרית באשר לתפיסה החיובית יותר של הנערות את הוריהן בקנה אחד עם הממצאים בספרו

  , כל בני הנוער שנבדקו-כי בקרב סך, בהתאם לכך נמצא. בהשוואה לבנים, ולקשר הטוב יותר עמם

 ,או תחושה שקל להן לשוחח עם לפחות אחד מהם/ מהנערות תפיסה חיובית של הוריהם ו86%-ל

  .  בקרב הנערים79%לעומת 

  

בקבוצה זו . דלים מובהקים לפי קבוצות גיל בקרב הנערות למעט בקרב הנערות הערביותלא נמצאו הב

החיובית שלהם ככל  או ירידה בתפיסה/ וןמסתמנת מגמה של הרעה ביחסים של הנערות עם הוריה

 15-14  בנות בקרב נערות70% נכללות במדד זה לעומת 13 מהנערות הערביות עד גיל 76%: שהגיל עולה

  .  ויותר16ב נערות  בקר63%-ו

  

ולפי גיל וקבוצות , המדד המסכם של יחס עם ההורים בקרב הנערות לעומת הנערים: 7לוח 
  )באחוזים HBSC, 1998(1)לפי מחקר (אוכלוסייה 

  נערים   :גיללפי נערות 
 הכל-סך

  נערות 
 16+ 15-14 13עד  הכל-סך

 86 86 89 86 *79 הכל בני הנוער-סך
 93 91 93 92 *85 )ותיקים(יהודים 

 88 85 88 86 **79 מועצות לשעבר-עולי ברית
 63 70 **76 71 *60  ערבים

 *P<0.01  
 **P<0.05  

  : היבטים הבאים4- מ3ם נכונים לפחות לגביההמדד המסכם ליחס עם הורים הוא אחוז בני הנוער ש   1
  ; קל או קל מאוד לשוחח עם לפחות אחד מהוריםלבני הנוער  .א
 ;הספר-בית כשיש בעיות בלבני הנוער שלפחות אחד מהורים מוכן לעזור ים או מסכימ בהחלטיםמסכימ  .ב
 ; לשוחח עם המוריםהספר- בית שלפחות אחד מהורים מוכן לבוא לים בהחלט או מסכימיםמסכימ  .ג
 . להצליח בלימודיםבני הנוער שלפחות אחד מהורים מעודד את ים בהחלט או מסכימיםמסכימ  .ד

  

 התדירות בה קיימים חילוקי עלה מבדיקתים בין בני הנוער לבין הוריהם יחסהפן נוסף לבדיקה של 

הממצאים מראים שבקרב בני נוער יהודים ותיקים בעיר . דעות ביניהם לגבי רשימה נתונה של נושאים

פתח תקווה לא נמצאו הבדלים מובהקים בין נערים לנערות בנושאים עליהם קיימים חילוקי דעות עם 

, ליפשיץ ואחרים(אולם בקרב בני נוער יוצאי אתיופיה , )2004, ינסקי ויורוביץ'בצסטר-כאהן(ההורים 

נמצאו הבדלים במספר ) טרם פורסם, נבות ואחרים-כהן(ם בתמרה ובקרב בני נוער ערבי, )1998

  . )8לוח  (נושאים
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 דעות עם  דיווחו על חילוקי,בהשוואה לנערים, בקרב יוצאי אתיופיה נמצא שאחוז גבוה יותר של נערות

 לעומת 30%(בילויים ; )28% לעומת 35%(שעות חזרה הביתה : לגבי)  קרובותעתיםתמיד או ל(הוריהם 

ריב עם אחים ; )10% לעומת 31%(המין השני בני קשר עם ; )20% לעומת 32%(צורת לבוש ; )23%

דיווחו על , ים הנערלשיעורבהשוואה , אחוזים נמוכים יותר של נערות, לעומת זאת). 39% לעומת 48%(

; )30% לעומת 24% (שבני הנוער בוחריםהחברים ; )33% לעומת 27%(ניקיון הבית : חילוקי דעות לגבי

  ).33% לעומת 25%(שמירה על מסורת או דת 

  

  )באחוזים(לפי קבוצה ומין , חילוקי דעות עם ההורים: 8לוח 
בני נוער ישראלים 

מחקר , ותיקים
  2004, פתח תקווה

בני נוער יוצאי  
מחקר , אתיופיה
  1998, נוער עולה

  בני נוער ערבים 
  ,מחקר תמרה

2001  

  
  

תמיד או (לבני הנוער יש חילוקי דעות 
  נערים  נערות   נערים  נערות   נערים  נערות :ם בנושאיםעם ההורי) לעתים קרובות

 51 *36   34 28   26 21 לימודים
 28 *37   33 **27   36 40 ניקיון ועזרה בבית

 26 23   9 7   15 11 י הנוער מחוץ לביתעבודת בנ
 40 38   28 **35   17 24 שעות חזרה הביתה

 31 27   23 **30   15 15 בילויים של בני הנוער
 31 32   30 **24   12 8 חברים שבני הנוער בוחרים

 21 *33   20 *32   12 11 צורת הלבוש
 19 19   45 39   13 8 שמיעת מוסיקה

 28 24   25 26   12 16 וערהוצאות כספיות של בני הנ
 21 23   10 *31   7 8 קשר בני הנוער עם המין השני

 34 **26   33 **25   10 7 מסורת/שמירה על דת
 - -   39 **48   - - ריב עם אחאים

 - -   - -   - - מידת העצמאות של בני הנוער
 - -   22 *12   - - שתיית אלכוהול
 - -   28 *14   - - עישון סיגריות

 - -   - -    -  -   בסמיםשימוש
 * p<0.01  

 **p<0.05  
  

דיווחו על חילוקי , שאחוזים גבוהים יותר מבין הנערות לעומת הנערים, בקרב בני נוער בתמרה נמצא

). 21% לעומת 33%(וצורת לבוש ) 28% לעומת 37%(הבית  ניקיון:  קרובות או תמיד לגביעתיםדעות ל

 על חילוקי דעות עם הוריהן לגבי ודיווח, השוואה לנעריםב, אחוז נמוך יותר מהנערות, לעומת זאת

 26%(לגבי שמירה על דת או מסורת ,  ובדומה לבני הנוער יוצאי אתיופיה;)51% לעומת 36%(לימודים 

  ).34%לעומת 
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  היבטים בבריאות פיזית ונפשית 3.5
 זה נתונים ממחקרים יובאו בחלק, כדי לבחון היבטים שונים בבריאות הפיזית והנפשית של בני הנוער

 ותחושת רווחה ,הרעלה עצמית ושימוש לרעה בתרופות, שונים על תפיסת בריאות בקרב בני נוער

  4).תחושת אושר ובדידות, ביטחון עצמי, הכוללת דימוי עצמי(כללית 

  

  תפיסת בריאות. א
דות תחושות ועוב, לצורך בחינה של תפיסת בריאות בקרב הנערות נבנה מדד מסכם של תפיסות

שעשויות ללמד על בעייתיות מסוימת הן ביחס לבריאות הפיזית והן , הקשורות לנושאי בריאות שונים

ככל שאחוז בני הנוער ). 9 הגדרה של המדד בהערה ללוח אור (בני הנוערביחס לבריאות הנפשית של 

 . כך תחושת בריאותם שלילית יותר, גבוה יותרמדד זה  ידי- עלהמאופיינים
  

ולפי , דד המסכם של תחושות ועובדות הקשורות לבריאות בקרב הנערות לעומת הנעריםהמ: 9לוח 
  )באחוזים HBSC, 1998(1)לפי מחקר (גיל וקבוצות אוכלוסייה 

  נערים   :גיללפי נערות 
 הכל-סך

  נערות 
 16+ 15-14 13עד  הכל-סך

 23 23 *18 *21 10 הכל בני הנוער-סך
 24 21 *17 *19 9 )ותיקים(יהודים 

 19 30 *14 *21 8 מועצות לשעבר-עולי ברית
 27 27 22 *25 18 ערבים

 *P<0.01  
  :היבטים הבאיםה 7- מ3ות לגביהם נכונים לפחות  ונערהמדד המסכם של בעיות הבריאות כולל נערים   1

  ;יםכך בריא- כלא כלעצמם יםמגדיר  .א
 ;"לא טוב בכלל"או "  טובךכ-ללא כ "ים שנראיםחושב  .ב
 ;"שמניםיותר מדי " או" יםיותר מדי רז "םשה יםחושב  .ג
 ; דיאטה ללא השגחה רפואיתיםעוש  .ד
 ;פעם בחודש או פחות) הספר-ביתמחוץ ל( פעילות גופנית יםעוש  .ה
 ;יותר מפעם בשבוע) כאב גב או סחרחורת, כאב בטן, כאב ראש( סימפטומים פיזיים יםמרגיש  .ו
 .יותר מפעם בשבוע) ו קושי להירדםעצבנות א, כעס, מצב רוח רע( סימפטומים נפשיים יםמרגיש  .ז

  

 המדד מאשר הנערים ידי- עלאחוז גבוה יותר של נערות מאופיינות, 9על פי הנתונים שמוצגים בלוח 

מעיבוד נוסף של ).  מהנערים10% מהנערות כלולות במדד זה לעומת 21%הכל -בסך(בכל האוכלוסיות 

 וזאת ,עובדות אלה /אף אחת מהתחושות ידי- על מהנערים אינם מאופיינים39%-מדד זה התברר ש

ממצאי הספרות את ממצאים אלה תואמים . 24%: השוואה לאחוז נמוך יותר בקרב הנערותב

  . בכל הקשור לתפיסת בריאות מצבן של הנערות הוא רע יותר בהשוואה לנעריםלפיהם, המחקרית

  

                                                  
נושא זה לא ידון בדוח זה מפאת הקושי לאמוד את היקף . היבט נוסף בתחום זה הוא קורבנות לפגיעה מינית 4

נתונים על היקף הפניות למרכזי סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית . בזמן נתון,  שונותהתופעה לפי מין וקבוצות גיל
של איגוד מרכזי סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה " 2004-2003דוח אלימות מינית בישראל "בישראל ניתן למצוא ב

 http://www.1202.org.il/download/files/hebrew_2182.pdf: מינית בישראל
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 ,) בהתאמה9%- ו19%(ם ד באוכלוסיית הוותיקיושהפער בין נערות לנערים דומה מא, מהלוח עולה

 יותר בין קטןואילו בקרב בני הנוער הערבים נמצא פער , )8%- ו21% (מועצות לשעבר-בריתעולים מבו

  ). 18%- ו25%( סטטיסטית מובהק אך עדיין ,המינים

  

 ,ככל שעולים בגיל, כלומר, תיקותוהממצאים לפי גיל הנערות מראים מגמה ברורה של עלייה בקרב הו

 מועצות לשעבר-בריתבקרב קבוצת העולות מ.  המדדידי-נות עלאחוז הנערות המאופייר גבוה יותכך 

 ואילך 16 מגיל , אולם;)14% (13בהשוואה לנערות עד גיל ) 30% (15-14 ותגילאיקרב נמצאה עלייה ב

בקרב הנערות הערביות לא נמצאו הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית . מסתמנת שוב ירידה )19%(

   .לגי גיל

  

  רווחה כללית . ב
העשויים להשפיע על בריאות הנפש ולהיות מושפעים , בחלק זה נציג מספר מדדים של תחושה כללית

  . חוסר אונים ותחושת בדידות, ביטחון עצמי, תחושת אושר: ממנה

  

כמעט בכל הנושאים מצבן של הנערות קשה יותר בהשוואה למצבם של ש,  מראים10הממצאים בלוח 

 לעומת ,)לעתים קרובות או לפעמים, תמיד(שליש מהנערות מרגישות חוסר אונים , הגמלדו. הנערים

   , לעומת אחוז גבוה יותר,)תמיד או לעתים קרובות( מרגישות ביטחון עצמי 60%-כ; רבע מהבנים

  . בקרב הבנים70%-כ

  

  )באחוזים(לפי מין וקבוצה , תחושת רווחה כללית: 10לוח 
   

  
  
  הכל- סך

HBSC  

    
  

ות ישראלי
  ותיקות
HBSC  

  עולות  
- ברית

המועצות 
  לשעבר
HBSC  

    
  
  

  ותיערב
HBSC  

    
  
  

עולות 
  קווקז

    
עולות 
  ותיאתיופ

נוער (
  )עולה

 בנות    בנות   בנות   בנות   בנות   בנות בנים 
תחושת האושר 

מאושרים מאוד (
 ^)או די מאושרים

  
  

85* 

  
  

80 

    
  

81* 

    
  

73 

    
  

78^^ 

    
  

79  

    
  

73 
                          

 ביטחון תחושת
תמיד או ( עצמי

 )לעתים קרובות

  
  

71* 

  
  

59 

  
  

  
  

68 

    
  

65 

    
  
- 

    
  

73  

    
  

62 
                          

תחושת חוסר 
, תמיד( אונים

לעתים קרובות או 
 )לפעמים

  
  
  

25* 

  
  
  

34 

    
  
  

23 

    
  
  

26 

    
  
  
- 

    
  
  

45  

    
  
  

48 
                          

^ תחושת בדידות
לעתים קרובות או (

 )קרובות מאוד

  
  

15 

  
  

18 

    
  

18* 

    
  

24 

    
  

21^^ 

    
  

17  

    
  

34 
 * p<0.01  
עקב טעות שנפלה בנתונים אלה בקרב , 1994-  מתייחסים לאיסוף המידע שנערך בHBSCהנתונים ממחקר   ^ 

  ). מתייחסים לאוכלוסייה יהודית בלבד1994נתוני  (1998-האוכלוסייה היהודית במחקר מ
  . 1998 נתוני  ^^ 
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בתחום של :  מלמדת שקיימת שונות בין הקבוצות השונות,אוכלוסייה מדדים אלה לפי קבוצות בחינת

 .שאחוז גבוה יותר של נערות יהודיות ותיקות דיווחו על אושר בהשוואה לשאר הקבוצות, אושר נמצא

 לעומת שאר ,שנערות עולות קווקז דיווחו באחוזים גבוהים יותר על כך, לגבי ביטחון עצמי עולה

ות מקווקז ועולות מאתיופיה דיווחו באחוזים הגבוהים ביותר על תחושה עול, לעומת זאת. הקבוצות

 , ומאתיופיהמועצות לשעבר-בריתתחושה של בדידות מאפיינת יותר נערות עולות מ. וסר אוניםחשל 

  . וכן נערות ערביות בהשוואה ליהודיות ותיקות

  

 להצביע על החמרה של  המדדים ניתןבכל.  בדקנו כיצד המדדים הללו משתנים עם הגיל11בלוח 

, 59%, 62%(תחושת הביטחון העצמי יורדת עם הגיל , הלדוגמ. ה בגיל הנערהיתחושות אלה עם העלי

ה בתחושת חוסר י וכן חלה עלי,)בהתאמה, 69%, 76%, 85%(וכך גם תחושת האושר , )בהתאמה, 52%

  . כל המדדיםבת הגיל הבדלים אלה נמצאו מובהקים בין קבוצו. ה בגיליהאונים והבדידות עם העלי

  

  )באחוזים ()HBSC ,1998לפי מחקר (לפי גיל , מדדים של רווחה כללית בקרב הנערותה: 11לוח 
  16+  15-14  13עד  הכל-סך רווחה כללית

  69  76  *85 80  ^)מאושרת מאוד או די מאושרת(תחושת האושר 
  52  59  *62 59  )תמיד או לעתים קרובות(תחושת ביטחון עצמי 

  36  38  *30 34  )לעתים קרובות או לפעמים, תמיד(וסר אונים תחושת ח
  24  20  *16 18  ^)לעתים קרובות או קרובות מאוד(תחושת בדידות 

*  P<0.01  
 ** P<0.05  
עקב טעות שנפלה בנתונים אלה , 1994- מתייחסים לאיסוף המידע שנערך בHBSCהנתונים ממחקר   ^ 

  . ם לאוכלוסייה יהודית בלבד מתייחסי1994הנתונים של . 1998-במחקר מ
  

  הרעלה עצמית. ג
 באמצעותהרעלה עצמית מכוונת בגיל ההתבגרות מתרחשת לרוב כניסיון אובדני אמיתי או הפגנתי 

; 2003, אמיתי( ידי צריכת חומרים רעילים אחרים- או על,נטילת עשרות כדורים של תרופות שונות

Lifshitz et al.,, 2002 .(לבחון את המאפיינים והגורמים להרעלה עצמית אצל שניסה, מממצאי מחקר 

 ,1998-1990בין השנים , שבע החולים סורוקה בבאר-בני נוער שהופנו ליחידה לטיפול במתבגרים בבית

ספר -שהולכות לבית) מאשר אצל בניםיותר פי שמונה (עולה כי היא נפוצה ביותר אצל בנות 

הדרך היחידה לגרימת ההרעלה הייתה ). Lifshitz & Gavrilov, 2002(ומתגוררות באזורים עירוניים 

כגון , ידי תרופות- מהמטופלים הרעילו את עצמם על84.5% :בנטילת חומרים רעילים דרך הפה

התרופה הרווחת ביותר הנה אצטאמינופן נמצא ש. תרופות פסיכיאטריות ועוד, אנטיביוטיקה, אקמול

, ידי חומרים רעילים- הרעילו את עצמם עלLifshitz & Gavrilov, 2002(; 10.5% ;2003, אמיתי) (אקמול(

הסיבות . ידי חומר לא ידוע- הרעילו את עצמם על4.9%- ו; שונים הנמצאים בביתכגון חומרי ניקוי

למרות שהיו גם סיבות , הרווחות ביותר לנטילת תרופות היו דיכאון או חוסר תפקוד של המשפחה

  ).Lifshitz & Gavrilov., 2002( ניכור חברתי או אהבה נכזבת ,מתח, כגון הרגשת בדידות, אחרות לכך
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  יחסי מין. ד
השלכות על מצב הבריאות של בני הנוער הן בסיכון לחלות במחלות יש לקיום יחסי מין בלתי מוגנים 

הממצאים על קיום יחסי מין ושימוש בקונדום . ריון לא רצוייכנס להיוהן בסיכון לה, מין שונות

-בבתייהודים ' רק תלמידי כיתות י. 1998 משנת HBSC מבוססים על נתוני מחקר 12 שמוצגים בלוח

בנוסף . בני נוער ערבים לא נשאלו על נושא זה. במחקר זה השאלות הללואת ספר ממלכתיים נשאלו 

  . מוצגים הממצאים ממחקר על בני נוער יוצאי אתיופיה

  

 דיווחו על קיום יחסי ,)44%(ת לאחוז הנערים  יחסי,)10%(שאחוזים נמוכים של נערות , עולהמהלוח 

לגבי קיום יחסי , או דיווח יתר של הנערים, דיווח של הנערות-סביר כי מתקיים כאן תת. פעם-מין אי

  . הבדלים גדולים אלה בין המינים מאפיינים את כל האוכלוסיות שנשאלו. מין

  

כשישית מבין ). 17%(ם בהשוואה לנערים שימוש בקונדו-דיווחו על אי) 24%(אחוז גבוה יותר מהנערות 

בקרב . ללא הבדלים מובהקים לפי מין, שימוש-הנערים והנערות היהודיים הוותיקים דיווחו על אי

אשר מראה שאחוז גבוה יותר של , נמצא פער משמעותי, לעומת זאת, מועצות לשעבר-בריתהעולים מ

גם אחוז ). 26%(לעומת אחוז הנערים ) 56%(נערות שקיימו יחסי מין עשו זאת ללא שימוש בקונדום 

 25%- ו67%(הנערות יוצאות אתיופיה שקיימו יחסי מין ללא קונדום גבוה יותר מאשר אחוז הנערים 

שימוש -אין להתעלם מתופעה זו של אי, דולמרות שמדובר במספרים מוחלטים קטנים מא). בהתאמה

  . תופעה שנפוצה יותר בקרב העולות, בקונדום

  

 ולפי גיל וקבוצות אוכלוסייה, קיום יחסי מין ושימוש בקונדום בקרב הנערות לעומת הנערים :12לוח 
  )באחוזים(

  הכל נערות-סך  הכל נערים-סך  
      פעם יחסי מין-קיימו אי

 *10 44 ^הכל בני הנוער-סך
 *9 43 ^)ותיקים(יהודים 

 *19 51 ^מועצות לשעבר-עולי ברית
  *3  35  ^^) 1997(יוצאי אתיופיה 

     )בקרב אלה שקיימו יחסי מין(לא השתמשו בקונדום 
  24  17 ^הכל בני הנוער-סך

  16  15 ^)ותיקים(יהודים 
  *56  26 ^מועצות לשעבר-עולי ברית

  ***-  25  ^^)1997(יוצאי אתיופיה 

  יםיתספר ממלכ-בתיב'  רק כיתות י- HBSC 1998מחקר   ^ 
  1998, מחקר בני נוער יוצאי אתיופיה^^ 

*  P<0.01  
 ** P<0.05  
  .אודותןעל ולכן לא הוצג מידע ) 4(המספר של נערות יוצאות אתיופיה קטן ביותר  ***

  

  הריונות בקרב נערות בארץ . ה
סוציאלי של הנערה בהווה - עלולות להיות השלכות על מצבה הפסיכו,הפסקתול ו,ריון בלתי רצויילה

 שגורמים שונים התריעו על עלייה בהיקף נושא זה נדון לאחרונה בוועדה בכנסת לאחר. ובעתיד
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 בארץ 19אודות נערות עד גיל על בפרק זה יוצג מידע . ריוןיהתופעה וירידה בגיל הנערות שנכנסות לה

הנתונים .  ושיעור הלידות בקרבן,קרבן שפנו לוועדה לביצוע הפסקת היריוןבשיעור ה, שנכנסו להיריון

סיקרון ואחרים של  נביא נתונים ממאמרים, כן-כמו. לקוחים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

  . הריונות בקרב נערות בארץעל ) 2003(

  

 עמד שיעור הלידות בקרב נערות 2002כי בשנת , עולה) 2003(מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

מספר לידות חי של נערות ).  מכלל הנערות בגילים אלה1.59%( נערות 1,000- ל15.9 ומטה על 19בגיל 

 של נערות  מהלידות הןכשליששהתפלגות לפי דת מראה . 4,355 על 2002-עמד ב) כולל (19ד גיל ע

דרוזיות או , ואחוזים בודדים של נערות נוצריות,  מהלידות הן של נערות מוסלמיות60%-וכ ;יהודיות

תי  לפי מצב משפח בבדיקה של הריונות). מהלידות64%: הכל נערות ערביות-סך(ללא סיווג של דת 

תופעת הלידות של נערות , כלומר. הן של נערות נשואות) 83%(עולה שהרוב המכריע של הלידות 

 עמד בשנת ו גיל זקבוצתריון בקרב ישיעור הפניות לביצוע הפסקת ה. רווקות בארץ מצומצמת יחסית

  ). 0.86% (ו נערות בקבוצת גיל ז1,000- ל8.6 על 2001

  

המתבסס , נערות בארץה תישוב שיעור ההריונות בקרב אוכלוסייבנו מדד לח, )2003(סיקרון ואחרים 

בהתבסס על . בהפלה יזומה או בהפלה טבעית על כל שלביה,  ההריונות המסתיימים בלידהכל-סךעל 

 1998 בישראל עמד בשנת 19כי מספר ההריונות בקרב נערות עד גיל , שיטת חישוב זו מצאו החוקרים

כי מדי שנה , משמעות הדבר היא. 19היו בנות כל הנערות הללו מכאשר מחצית ,  בשנה8,000-על כ

חשוב לשים לב לעובדה שמדד זה אינו ). 2' עמ, שם) (3.2% (19 נערות עד גיל 1,000 מכל 32מתעברות 

 ,)מסודרות או פירטיות(כולל פניות של נערות להפסקת היריון אצל רופא פרטי או במרפאות פרטיות 

 על כן ייתכן ,לגורמים כלשהםעל כך לא בהכרח מדווחים ,  אם כן, או,בהן לא קיימים רישומים

  . שדיווח זה לוקה בחסר

  

להלן מספר . ריון משתנה לפי קבוצות אוכלוסייה שונותישיעור ההריונות והפנייה לוועדה להפסקת ה

  : ממצאים עיקריים

  נערות ערביות לעומת נערות יהודיות  

לעומת הנערות , 3.5היה גבוה פי , 1998 המוסלמיות בשנת אומדן שיעור ההריונות בקרב הנערות -

יש לשים לב לעובדה , למרות שבמאמר של סיקרון ואחרים אין התייחסות לכך. היהודיות

 ולכן ,שאחוז גבוה יותר של נערות ערביות מתחתנות בגיל מוקדם יותר מאחוז הנערות היהודיות

, מטה שנכנסות להיריון בקרב המוסלמיות ו19סביר להניח שאחוז גבוה יחסית מהנערות בני 

, הינן של נערות ערביות ונשואות) כולל (19רוב הלידות של נערות עד גיל , כאמור לעיל. נשואות

 .נתון שנכנס למדד של הריונות בקרב נערות
כמעט : ריוןיה לוועדה להפסקת הינמצא הבדל גדול בין נערות ערביות ליהודיות בנושא של פני -

כמחצית היהודיות ,  לעומת זאת.ריוןי לוועדה להפסקת האינן פונות) 99%(ת כל המוסלמיו

מאחר שככל הנראה חלק גדול מהנערות הערביות שנכנסות להיריון הן . כן פונות לוועדה) 53%(

ששיעור גבוה מבין הנערות ,  ייתכן,כן-כמו. להפסקת היריוןלא עולה הצורך לפנות , נשואות

פונות לרופאים פרטיים או למרפאות פרטיות , ןון מחוץ לנישואירייהמוסלמיות שנכנסות לה

  . והנתונים על אודות נערות אלה לא נכללים בממצא זה, לצורכי הפלה
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  נערות עולות  

כי שיעור ההריונות בקרב נערות יהודיות שלא נולדו בישראל ,  עולה1994-1993מנתונים משנת  -

   הריונות 108 נמצאו, ה לדוגמ,כך. לידות הארץגבוה יותר משיעור ההריונות בקרב יהודיות י

 בקרב 1,000- הריונות ל31- בהשוואה ל,)כולל ילידות אתיופיה( בקרב ילידות אפריקה 1,000-ל

  . ביבשת אפריקה) כלומר של הוריהן(נערות ילידות ישראל שמדינות המוצא שלהן 

גדולה פי , מועצות לשעברה-ברית בקרב ילידות 19שההסתברות להרות עד גיל ,  נמצא,כן-כמו -

  . בהשוואה לכלל הנערות היהודיות2.3
בקרב נערות שהן לפחות דור שני : הבדל בשיעור ההריונות נמצא גם בהתאם לרמת הוותק בארץ -

 .נערות 1,000- הריונות ל18 במיוחד של נמוךבישראל נמצא שיעור 
 
 :ריון לפי מצב משפחתי של הנערה וקבוצת אוכלוסייהיהפסקת ה 

אחת מתוך שלוש בוחרת להפסיק את , חקר זה עולה גם כי מתוך כלל הנערות ההרותממ -

 שיעור ההפלות מושפע ממצבה המשפחתי של הנערה ומקבוצת האוכלוסייה של. ההיריון

ריון בעוד שאחוז דומה מהנערות י מהנערות הרווקות בוחרות להפסיק את הה94%: הנערה

  . בוחרות ללדת) 96%(הנשואות 

  

, פי מדד שיעור הריונות שלא כלל הפלות טבעיות-על, לאומית בין מדינות מפותחות-ן ביבהשוואה

 , שיעור הריונות גבוה של נערותשיש בהן כי בראש רשימת המדינות )2003(סירקין ואחרים מצאו 

ייתכן .  נערות1,000- בהתאמה ל83.6- ו101.7 עם שיעור הריונות של ריתהב-צותעומדות רוסיה ואר

 וכן נגישות ,ד לנושאולהבין את הממצאים האלה לאור זה שברוסיה קיימת מודעות מוגבלת מאשניתן 

וגם שם ,  קיימת מתירנות גבוהה לקיום יחסי מין מגיל צעירריתהב-צותבאר. נמוכה אמצעי מניעה

עם שיעור ההריונות , בתחתית הרשימה. בני נוערזמינים לייתכן שאין מספיק הסברה ואמצעי מניעה 

ישראל ממוקמת בין .  נערות1,000לכל הריונות  12.2שיעור של יש ה בש, נמצאת הולנד, וך ביותרהנמ

  . נערות1,000- ל27.9עם שיעור של , מדינות בעלות שיעור הריונות נמוךה

  

. בישראלבקרב נערות  בשיעור ההריונות 12% של ירידהעוד נמצא במחקר כי לאורך השנים חלה 

ידי העלייה בשיעור ההריונות בקרב -ריונות של נערות יהודיות ממותנת עלהירידה החדה בשיעור הה

ייתכן כי הירידה שחלה . המועצות לשעבר-בריתשל נערות מעלייתן לישראל ידי -נערות ערביות ועל

 אך ייתכן כי ; ומעלייה בגיל הנישואין,לאורך השנים נובעת מירידה בשיעור הפריון בקרב כלל הגילאים

  . מפעילותם של גורמים שונים העוסקים בקידום בריאות ובחינוך ליחסי מין מוגניםזו נובעת גם 

  

ממליצים החוקרים ,  שיעור הריונות נמוך של מתבגרותשיש בהןלמרות שישראל מדורגת בין המדינות 

. בשל השפעותיה השליליות על מצבה הבריאותי והנפשי של הנערה, לפעול לצמצום תופעה זו בארץ

כלומר קבוצות אוכלוסייה בעלות שיעור גבוה יותר של נערות שנכנסות , בסיכון בנושא זהאוכלוסיות 

היו על פי ממצאי המחקר הזה , בהן  ההתערבות צריכות להתמקדתכניותוש ריון מחוץ לנישואיןילה

בעיקר (ריון ונערות שלא נולדו בישראל ינערות יהודיות שנישאו בעקבות הה, נערות יהודיות רווקות

  ).  ומאתיופיההמועצות לשעבר-בריתות עולות מנער
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  עזרות ידפוסי ה 3.6
ביקשנו לבחון את , שהוצגו בפרקים לעילשעולה מהנתונים כפי , לאור בעיותיהם הרבות של בני הנוער

 13בלוח . יה לעזרה של בני הנוער הן לגורמים פורמליים והן לגורמים בלתי פורמלייםנידפוסי הפ

ח תקווה על בני הנוער בפתשנערך מחקר מ שנלקחווסי ההיעזרות של בני הנוער ממצאים על דפמוצגים 

 לבקשת עזרה בעת אליהן הם פוניםבני הנוער נשאלו על כתובות . )2004, ינסקי ויורוביץ'סטרבצ-כאהן(

 מהנערות לא 3%, הלדוגמ.  בין נערים לנערותשונות גדולההנתונים מראים . קושי או התלבטות, בעיה

ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם הספרות המחקרית .  מקרב הנערים11%אף אחד לעומת פונות ל

 ונטייה גדולה יותר לפנות לקבלת ,גישה חיובית יותר כלפי בקשת עזרהיש המצביעה על כך שלבנות 

 מהנערות פונים למקורות 12%; לחבריםפונות  רבעים מהנערות לעומת מחצית הנערים-שלושה. עזרה

.  מבין הנערים7% לעומת , בוגרים או בני משפחה אחריםאחאים,  בחוגיםמדריכים כגון עזרה אחרים

 65%- ו70%(והן בקרב הנערים פונים להוריהם בעת בעיה או קושי  אחוזים גבוהים הן בקרב הנערות

נערות ליה יהלב לממצאים אשר מראים שהכתובת המרכזית לפנ-מעניין להסב את תשומת). בהתאמה

  . ההוריםאלה הם נערים ל ואילו החבריםהיא 
  

בהשוואה  )29%(מהלוח עולה גם שאחוז גבוה יותר מבין הנערות חשו צורך להתייעץ עם אדם מקצועי 

יש לציין שלא נמצאו הבדלים מובהקים לפי מין באחוזי הנערים או הנערות ). 19%(לאחוז הנערים 

   .א עשו זאתשפנו בעבר לאדם מקצועי או שרצו לפנות לאדם מקצועי אך ל
  

, תייעץ עם אדם מקצועיהקושי וצורך ל/התלבטות/ בעיההם כאשר יש לים בני הנוערמי פונל: 13לוח 
  )באחוזים(ח תקווה  מחקר פת,לפי מין

 מחקר פתח תקווה 
  עריםנ  ערותנ  
  11  *3   לאף אחדיםא פונל
  65  70  הורים ל
  6  *7  הספר-מורה או בעל תפקיד אחר בביתל
  49  *76  חבריםל
  0  2  ייעוץ מקצועיל
  7  *12  #חרא

  19  29  * צורך או רצון להתייעץ עם אדם מקצועייםחש

  32  29   בעבר לאדם מקצועיפנו

  46  48  &ו לפנות לאדם מקצועי ולא פנרצו
*  p<0.05  

  .מורים בחוגים, מדריך, בני משפחה אחרים, אחים בוגרים: כולל  # 
  .י לפנות לאדם מקצועשרצומתוך בני הנוער   & 
  

 דפוסי היעזרות בלימודים. א
מחקר שנמצאו בעזרות בלימודים בקרב בני נוער יהודים ותיקים י מוצגים נתונים על דפוסי ה14בלוח 

-אלנבוגן(עולי קווקז  ובקרב בני נוער ,)2004, ינסקי ויורוביץ'סטרבצ-כאהן(ח תקווה שנערך בעיר פת

ח כי אחוז גבוה יותר של נערות במחקר פתם הממצאים מלמדי. לפי מין, )2004, פרנקוביץ ואחרים

 ואחוז גבוה ,) בהתאמה42% לעומת 59%( מקבלות עזרה בלימודים בהשוואה לאחוז הנערים תקווה
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עולה שאחוז גבוה יותר של , בנוסף. יותר בקרב הנערות בשני המחקרים רוצות לקבל עזרה נוספת

רוב התלמידים בכיתה אדיבים ומוכנים  מעריכות שח תקווהתנערות היהודיות הוותיקות ממחקר פה

עוד נמצא כי אחוזים דומים של נערים ושל נערות ). 49% לעומת 60%(לעזור לעומת אחוז הנערים 

לא נמצאו הבדלים מובהקים בנושאים אלה לפי . הספר-ביתפעם ליועצת -פנו אי) בשני המחקרים(

   .קבוצות גיל בקרב הנערות

  
 לפי מין ,קווקזיוצאי  ובני נוער קווהתתח ני נוער ותיקים בפעזרות בקרב בידפוסי ה: 14לוח 

  )באחוזים(
מחקר פתח תקווה   

  ותיקים
  יוצאי 

  קווקז
  נערים נערות    נערים נערות הספר-בבית/עזרה בלימודים

  80  81  42 *59 עזרה בלימודים מקבלים
  57  *70  27 *35 היו רוצים לקבל עזרה נוספת בלימודים

  63  67   49  *60  כיתה אדיבים ומוכנים לעזורוב התלמידים בר
  31  34   20  26  הספר-ביתפעם ליועצת -פנה אי

  

   פרופיל מסכם של התנהגויות ותופעות שליליות. 4
  

, אחת ממטרות הניתוח של ממצאי מחקרים שונים היא לאתר קבוצות בעייתיות במיוחד של נערות

נבנה פרופיל מסכם של התנהגויות , כךלשם . אשר דורשות התייחסות מיוחדת מצד השירותים

אשר כוללים בתוכם היבטים שונים בתחומים , שמורכב משבעה מדדים מסכמים, ותופעות שליליות

, הספר-ביתניכור מ, קושי ביחסים עם ההורים, ניתוק חברתי, )תוקפנות וקורבנות(אלימות : הבאים

 ,)על פי דיווח התלמיד(מודים מבחינת הישגיו בלי" מתחת לממוצע"הערכת המחנך את התלמיד 

 הפרופיל המסכם מתאר את מספר הבעיות מהן ).3.4-3.1ראה סעיפים  (ושימוש תדיר באלכוהול

כלל  שאינם מאופיינים לבני נוער (0-מ,  אפוא,ערכו של מדד זה נע.  בתחומים שוניםסובלים בני הנוער

ידי התנהגויות שליליות שהוגדרו - עלייניםבני נוער שמאופ (7עד ) ידי התנהגויות שליליות או בעיות-על

ראו (באמצעות הפרופיל המסכם נערכה השוואה בין המינים באוכלוסיות שונות ). בכל התחומים במדד

  ). 16- ו15לוחות 

  

התפלגות זו מציגה את ). בקבוצת הנערות( התפלגות הפרופיל המסכם לפי מין ולפי גיל וצגת מ15לוח ב

, על פי הממצאים המוצגים בלוח. ליליים שמאפיינים את בני הנוערמספר המדדים המסכמים הש

 ,תופעות שליליות/ אף אחד מהמדדים המסכמים התנהגויותידי- עלמחצית הנערות לא מאופיינות

)  בהתאמה27%- ו30%(אחוזים דומים מבין הנערות והנערים . וזאת בהשוואה לשליש מהנערים

 ,)20%(לעומת הנערים ) 12%(נערות מוכים יותר בין הנאחוזים .  תחום אחדידי- עלמאופיינות

 שלושה מדדים ידי- על מהנערות מאופיינותשבעה אחוזים.  שני מדדים מתוך השבעהידי- עלמאופיינים

  ).20%( בקרב הנערים האו יותר לעומת אחוז גבוה כמעט פי שלוש

  

  .בוצות האוכלוסייהלא נמצאו הבדלים מובהקים בין נערות מקבוצות גיל שונות באף אחת מק
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 התפלגות -הפרופיל המסכם של התנהגות חריגה בקרב הנערות לעומת הנערים ולפי גיל : 15לוח 
  )באחוזים HBSC, 1998(1)לפי מחקר (מלאה 

  נערים   :מהנערות בגיל
 הכל-סך

  נערות 
 16+ 15-14 13עד  הכל-סך

 )452( )1,548( )1,936( )4,144( )4,250(  הכל בני הנוער במספרים-סך
  100  100  100  100  *100  באחוזים                               

0  33  51  52  48  50  
1  27  30  29  34  29  
2  20  12  12  12  14  
3  11  5  5  4  5  
4  6  1  2  1  2  
5  2  1  0  1  0  
6  1  0  0  0  0  
7  0  0  0  0  0  
 *P<0.01  
 היבטים 7- מ3ם נכונים לפחות לגביה הנוער שפרופיל מסכם להתנהגות ותופעות שליליות הוא אחוז בני   1

  :הבאים
  ;)ראה פירוט בהמשך(ניתוק חברתי   
 ;)ראה פירוט בהמשך(קושי ביחסים עם ההורים   
 ;)ראה פירוט בפרק על ניכור (הספר- ביתניכור מ  
 ;מבחינת הישגים בלימודים" מתחת הממוצע"המחנך מגדיר אותו , לדעת התלמיד  
 ;)ירוט בפרק על אלימותראה פ(התנהגות אלימה   
 ;)ל"כנ(קורבנות לאלימות   
 . לפחות פעם בשבוע) פרט למטרות דתיות(שתיית משקה אלכוהולי כלשהו   

  : היבטים הבאים5- מ3לפחות  נכונים לגביהם הוא אחוז בני הנוער שלניתוק החברתיהמדד המסכם 
 ; אף חבר קרובלהםאין   .א
 ;יםאו קשה מאוד להתחבר עם חברים חדשלהם קשה   .ב
 ;)או שבכלל אין כאלה(או קשה מאוד לשוחח עם חברים בני אותו מין להם קשה   .ג
לפעמים או לפחות פעם ) םבגלל שתלמידים אחרים לא רצו להיות אית (הספר- בית לבד ביםנשאר  .ד

 ;בשבוע
 . בתנועת נוערים חברםאינ  .ה

  היבטים 4-אחד מלפחות ם נכון לגביה הוא אחוז בני הנוער שלקושי ביחסים עם הוריםהמדד המסכם 
  :הבאים
 ;) עם הורה יחיד,הוריות- למשפחות חד(עם שני ההורים קשה מאוד לשוחח  להם או קשה  .א
 ;הספר- ביתה בעיהורים מוכנים לעזור כשיש בהם ששני מילא מסכי/ם בהחלטמילא מסכי  .ב
 ; לשוחח עם המוריםהספר-ביתהורים מוכנים לבוא להם ששני מילא מסכי/ם בהחלטמילא מסכי  .ג
  . להצליח בלימודיםםתוהורים מעודדים אהם ששני מילא מסכי/ם בהחלטמיילא מסכ  .ד

  

 שלושה או יותר מדדים מסכמים של התנהגויות ידי- על מוצג אחוז בני הנוער אשר מאופיינים16בלוח 

הבדלים .  ולפי גיל בקרב קבוצות הנערות,אוכלוסייה, הנתונים מוצגים לפי מין. ותופעות שליליות

 שלושה ידי- עלכך שאחוז הבנים המאופיינים, רים לנערות נמצאו בכל האוכלוסיותמובהקים בין נע

  . מדדים או יותר הוא גבוה בהשוואה לבנות

  
) 13%( שלושה מדדים או יותר נמוך יותר ידי- עלשאחוז הנערים המאופיינים, בקרב העולים נמצא

רות העולות מתאפיינות באחוז הנע, ואילו בקרב הבנות, )32%(ולערבים ) 17%(תיקים ובהשוואה לו

 בקרב 7%-בהשוואה ל, 3%שם העולות מהוות ,  ומעלה16פרט לגיל , תיקותוגבוה יותר בהשוואה לו

  . ותיקותוה
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ולפי גיל , רופיל מסכם של התנהגות ותופעות שליליות בקרב הנערות לעומת הנעריםפ: 16לוח 
  )באחוזים HBSC, 1998(1)לפי מחקר (וקבוצות אוכלוסייה 

  נערים   :גיללפי נערות 
 הכל-סך

  נערות 
 16+ 15-14 13עד  הכל-סך

 7 6 7 7 *20 הכל בני הנוער-סך
 7 4 5 5 *17 )ותיקים(יהודים 

 3 10 9 8 **13 מועצות לשעבר-עולי ברית
 11 11 12 12 *32 ערבים

 * P<0.01 
 ** P<0.05  

 7- מ3 נכונים לפחות שלגביהם אחוז בני הנוער ובאמותופעות שליליות שלילית מסכם להתנהגות הפרופיל ב   1
  :היבטים הבאיםה

  ;)15 בלוח ראה פירוט(ניתוק חברתי   
 ;)15 בלוח ראה פירוט(קושי ביחסים עם ההורים   
 ;)4 בלוח ראה פירוט(הספר - ניכור מבית  
 ;מבחינת הישגים בלימודים" מתחת הממוצע"המחנך מגדיר אותו , לדעת התלמיד  
 ;)2 בלוח ראה פירוט(ימה התנהגות אל  
 ;)2 בלוח ראה פירוט(קורבנות לאלימות   
 . לפחות פעם בשבוע) פרט למטרות דתיות(שתיית משקה אלכוהולי כלשהו   

  

 ,) בקרב הנערות12%- בקרב הנערים ו32%(בקרב בני הנוער הערבים נמצאו האחוזים הגבוהים ביותר 

ממצאים אלה ).  בהתאמה8%- ו13%(לעולים  ו,) בהתאמה5%- ו17%(בהשוואה ליהודים ותיקים 

 ,)בהשוואה לשאר הקבוצות(אינם מפתיעים לאור האחוזים הגבוהים של בני נוער ערבים בשני המינים 

מעורבות באלימות וקורבנות לאלימות וקשיים ביחסים עם ,  ניתוק חברתיידי- עלאשר היו מאופיינים

  .ההורים

  

  .לפי גיל, קים באף אחת מקבוצות הנערותמעניין לציין שלא נמצאו הבדלים מובה

  

  סוגיות לדיון וכיווני פעולה. 5
  

 ושירותים  תכניותמניתוח המחקרים שבוצעו עולות מספר סוגיות שיש לתת עליהן את הדעת בפיתוח

להלן הסוגיות העיקריות .  בפרט,נערות המטופלות בשירותים השוניםלמען ה ו, בכלל, הנערותבשביל

  .ולהומספר כיווני פע

  

  התייחסות לצרכים ייחודיים של קבוצות שונות של נערות 
שאין להתייחס , ההבדלים הרבים שנמצאו בין קבוצות אוכלוסייה שונות של נערות מצביעים על כך

אלא יש לתת את הדעת על ההבדלים הקיימים בין הקבוצות השונות של , מקשה אחתאל לנערות כ

ת זו מחייבת חשיבה על מענים מתאימים לכל אחת מקבוצות התייחסו. הנערות מבחינת הצרכים שלהן

  .תוך התייחסות לגיל הנערות, נחקרוהנערות ש

  

 מצב חברתי של הנערות 
לאור . ממצאי המחקרים השונים הצביעו בבירור על מצבן החברתי הטוב של הנערות ביחס לנערים

 הן במסגרות נורמטיביות זאת עולה החשיבות של חיזוק והעצמת הכישורים החברתיים של הנערות
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כדאי לחשוב כיצד ניתן להפיק , יתרה מזאת.  והן במסגרות הטיפול השונותהספר-ביתכגון 

  . הקהילהלמען הנערה עצמה והן למעןמהכישורים החברתיים של הנערות תועלת הן 

  

 אלימות 
ות בקרב ממצאי המחקרים השונים הראו שתופעת הקורבנות לאלימות וההתנהגות האלימה נפוצה פח

 קיים צורך בבדיקה לעומק של תופעת האלימות בקרב נערות ,יחד עם זאת. בהשוואה לנערים, הנערות

. העשויים לאפיין יותר את אוכלוסיית הנערות, ביטויים וסוגים נוספים של אלימות ובחיפוש אחר

  .בדיקת הנושא של חרם חברתי והתעללות נפשית, לדוגמה

  

 שימוש ברעלים 
, ובקרב נערות,  בכלל,שתופעת השימוש ברעלים הולכת וגוברת בקרב בני הנוער, הראוממצאי המחקר 

גם כאן קיים צורך במערך הסברה ובמידע . הדבר מצריך נקיטת פעולות נמרצות כנגד תופעה זו. בפרט

  . על קיומה של התופעה ושיעוריה,המחנכים וההורים, שיופץ בקרב בני הנוער

  

 הספר-יחס כלפי בית 
מעלה את , ת הנמוכה של תופעות הניכור והנשירה הסמויה בקרב הנערות בהשוואה לנעריםהשכיחו

, זאת. םספר-ביתהחשיבות בראיית הפוטנציאל הטמון בנערות לחיזוק הזיקה והקשר בין התלמידים ל

באמצעות ארגון פעילויות , לדוגמה. הספר-ביתבאמצעות יצירת אווירה חיובית ואוהדת יותר כלפי 

  .בהן ייקחו הנערות חלק פעיל, הספר-בית המיועדות להידוק הקשר בין התלמידים לצוות חברתיות

  

 בריאות 
ביחס , בהשוואה לנערים, ממצאים שונים אשר הצביעו על בעייתיות מסוימת הקיימת אצל הנערות

לפיכך עולה .  לקידום בריאותתכניותמעלים את חשיבותן של ה, לבריאות הפיזית והבריאות הנפשית

-תכגון בי( חדשות במסגרות חינוך פורמליות  תכניות ובפיתוח, הקיימותתכניותצורך בחיזוק הה

 השונות צריכות לעסוק תכניותלאור הממצאים נראה שה). סים"כגון מתנ( ובלתי פורמליות ,)פרסה

 ,כן-כמו.  ויחסי מין מבוקרים מניעת עישון,באלכוהול/בעיקר בנושאים כגון מניעת שימוש בסמים

טחון עצמי יב,  כגון תפיסה עצמית,לה הצורך לתת את הדעת לנושאים שקשורים לבריאות הנפשעו

 השונות תכניותיש מקום להתאים את ה. נושאים שנמצאו בעייתיים במיוחד בקרב הנערות, ודימוי גוף

  .לגילאים הרלוונטיים של הנערות על פי המגמות שעולות לפי משתנה זה

  

 פנייה לגורמי ייעוץ 
שאחוזים נמוכים יותר בקרב הנערות פונים לגורמי ייעוץ מקצועי בהשוואה  ,י המחקרים העלוממצא

הסיבה העיקרית לכך היא חוסר היכרות ). חברים והורים כגון(לפנייתן לגורמי ייעוץ בלתי פורמליים 

עולה הצורך בחשיפתן של כלל הנערות לשירותים ולפעילויות השונים , לפיכך. עם אותם גורמים

עולה הצורך בעידוד הפנייה לגורמי , כן-כמו.  בפרט, נערותבשביל ו, בכלל,בני הנוערבשביל קיימים ה

ליזום יריד שירותים ,  לדוגמה,ניתן. ייעוץ מקצועי ובשבירת הסטיגמה הנלווית לחלק משירותים אלה

  .הספר-בתיאו מתן הסברה ב/ופעילויות ו



  36

  ביבליוגרפיה
  

המרכז . 03-419-דמ. איתור צרכים של בני הנוער בנצרת. 2003. ב, עבדו ;.מ, נבות- כהן;.ח, עסבה-אבו
  .ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג, לילדים ונוער

  
הבדלים בין המינים בגיל : תפיסה עצמית והערכה עצמית, דימויי מין. "1993. ע, אליהו- בן;.א, אור

  .562-538): 4(ד " למגמות: בתוך". ההתבגרות
  
ממצאים : קליטת בני נוער יוצאי אזור הקווקז. 2004. ד, לוי ;.ו, קונסטנטינוב ;.ש, יץפרנקוב-לנבוגןא

  .ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס. 04-438-דמ. ממחקר המשך
  

  .ירושלים, שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות. מידע שימושי: בריאות התלמיד. 2003. י, אמיתי
  

, מכון הנרייטה סאלד. סקירת ספרות מקצועית: התאבדויות בקרב בני נוער .1998. נ,  עופר;.א, אפטר
  .ירושלים

  
 דוח -ה "תשס-אלימות במערכת החינוך. 2006. ר, אבי אסטור; .מ, כסאברי-חורי; .ר, בנבנישתי

  .ירושלים, האוניברסיטה העברית, ש פאול ברוואלד"הספר לעבודה סוציאלית ע-בית. ממצאים מסכם
  
  .אבן יהודה, הוצאת רכס. פסיכולוגיה חינוכית. 1996. צ, אל-בר

  
עבודת גמר לקראת תואר . נכונות לבקש עזרה בעת מצוקה בקרב בני נוער בפנימיות. 1999. א, גולדמן

  .חיפה, אוניברסיטת חיפה, .א.מ
  

התיאוריה הפסיכולוגית : בקול שונה". מקומה של האישה במעגל חייו של הגבר. "1995. ק, גיליגן
  .תל אביב, ספריית הפועלים .48-31' עמ .תפתחות האישהוה
  

הקשר בין תפיסת היועץ ותפיסת רגשות האדם הפונה לייעוץ לבין עמדות . 2002. מ, שגיא-גיסר
  .תל אביב, ביבאל אוניברסיטת ת, א.עבודת גמר לקראת תואר מ. מתבגרים כלפי פנייה לעזרה

  
עבודת גמר לקראת . לנכונותם של בני נוער לבקש עזרהגורמים הקשורים . 1999. מ, וייס-גרינשטיין
  .חיפה, אוניברסיטת חיפה, .א.תואר מ

  
פנייה לעזרה : 1997עמדות נוער בישראל . "1997. מ, גרינשטיין; .ג, פישמן; .צ, איזקוביץ; .א ,גריפל

  .14-1, 4/94, מרכז מינרווה לחקר הנוער, אוניברסיטת חיפה". בעת מצוקה נפשית
  
  .61-38):1(ה " למגמות". תחושת קיפוח בקרב תלמידי חטיבות ביניים. "1993.  נ,רש ;.י, דר

  
 מחקר חתך על אוכלוסיית - הפרעות אכילה בגיל ההתבגרות המוקדם. "2000. א, הלוי; .נ, הלוי

  .531-523): 'ז ( 138 הרפואה". מתבגרים צעירים בירושלים
  

  .ירושלים, 54' פרסום מס. יסטי לישראלשנתון סטט. 2003. המרכזית לסטטיסטיקההלשכה 
  

ודפוסי , רווחה נפשית וחברתית, בריאות: נוער בישראל. 2003. א, טילינגר; .מ, מולכו; .י, הראל
  .גן-רמת, אילן-אוניברסיטת בר,  המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.התנהגויות סיכון

 
  



  37

רווחה : נוער בישראל. 2002. 'ג, חביב; .ח, העסב-אבו; .מ, מולכו; .ש, פרנקוביץ-אלנבוגן; .י, הראל
. 02-54-פמ. )1998( ממצאי המחקר השני - בריאות והתנהגויות סיכון במבט בינלאומי, חברתית

,  והמגמה לסוציולוגיה של הבריאות;ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג, המרכז לילדים ולנוער
  .גן-רמת, אילן-אוניברסיטת בר

  
לאומי על התנהגויות -ממצאי הסקר הרב: 1999-1998ות בני נוער בישראל אלימ. 1999. י, הראל

  .רמת גן, אילן- ואוניברסיטת בר;ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט 'ג. 1998סיכון והיפגעות בני נוער 
  

   .ירושלים, משרד ראש הממשלה. 2001מחקר אפידמיולוגי . 2001.  למלחמה בסמיםהרשות
il.org.antidrugs.www 
  

שיקולים : מתבגרים בישראל. "2000. א,  ישראלי;.ש,  גלסר;.ו,  בראל;.פ,  סיקרון;.ר, מירון-ווילף
  .567-563):'ז (138 הרפואה". בתכנון שירותי בריאות

  
: ספר באזור השרון- בתיעישון נרגילה בקרב תלמידי. "2003. מ,  גרנקין;.נ,  אלדור;.ע,  גנץ;.ש, ורסנו

  .741-736):א"י (142 הרפואה". דעות ועמדות, הרגלים, שכיחויות
  

  .115-91:' יהייעוץ החינוכי. פנייה לעזרה בקרב מתבגרים. "2001. א,  מילגרם;.מ, טטר
  

מחקר :  השלמת השכלה לנוער מנותק-ה "תכנית היל. 2002. ק, בודובסקי; .פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן
  .ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג, המרכז לילדים ונוער. 02-407-דמ. הערכה

  
התמודדות עם צורכיהן של נערות בשירותים לנוער . 2006. .ל, יורוביץ; .פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן

  .ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס. 06-475-דמ. בישראל
  

מאפיינים וצרכים של . 2005. ר, פרתיא; .ו, קונסטנטינוב; .ל, יורוביץ; .פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן
, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער.  משרד הרווחה- הנערות המטופלות בשירות לנערות וצעירות

  . ירושלים, אשלים ומשרד הרווחה, מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס
  

ר בעיר תכנון אסטרטגי של שירותים ותכניות לבני נוע. 2004. ל, יורוביץ; .פ, ינסקי'סטרבצ-כאהן
מכון -וינט'ג, המרכז לילדים ונוער. 04-439-דמ. ליישוםממצאי מחקר והמלצות : תקווה-פתח

  .ירושלים, ברוקדייל
  

איתור צרכים ותכנון שירותים לבני נוער ). עומד להתפרסם( .א,  לבנדה;.א, ואדיהוע ;.מ, נבות-כהן
  .ירושלים, מכון ברוקדייל-וינט'ג, המרכז לילדים ונוער. בתמרה

  
-כמנבאים רמת כשירות, קשרים חברתיים ותפישת המשפחה אצל מתבגרים. 1991. נ, ליברמן
, ביבאל  אוניברסיטת ת,א.עבודת גמר לקראת תואר מ.  מחקר מעקב-התמודדות ודיכאון , חברתית
  .תל אביב

  
 ראיית בני .ממדי-מבט רב: קליטתם של בני נוער יוצאי אתיופיה. 1998. 'ג, חביב, .ג, נועם, .ח, ליפשיץ
מכון -וינט'ג, המרכז לילדים ונוער. 98-332-דמ.  דוח מסכם-האמהות ואנשי מערכת החינוך , הנוער

  .ירושלים, ברוקדייל
  

עבודת . הספר והשפעתה על תחושת הרווחה בקרב בני נוער בישראל-תפיסת בית. ט"תשנ. מ, מולכו
  .גן-רמת, אילן- אוניברסיטת בר,א.גמר לקראת תואר מ

  
): 2-1(:א" ממגמות". יחסי הורים ומתבגרים בישראל עם המעבר אל גיל ההתבגרות. "2001. ע, לסמייז

194-180.  



  38

תגובות . "1998 .ס, שניידרמן; .ק, בנעים; .מ, טוראל; .מ, וינוקור; .ד, הס; .ע, גומפל; .ש, מילר
  .12:5-1מכון ירושלמי למתבגרים  - תפנית". רגשיות לעבודה עם מתבגרים

  
: בתוך". ספריים- שותף שלישי לתהליכים בית:הספר והמשפחה-בית, הורים. "1995. ר, סגינר

הוצאת  .100-83' עמ. )עורך. (ח, פלום. משפחתיים וחברתיים, היבטים אישיים: מתבגרים בישראל
  .אבן יהודה, רכס

  
ודולוגיה מת: הריונות בקרב מתבגרות בישראל. "2003. א, ישראלי; .ר, מירון-ווילף; .פ, סיקרון

  .6-1):'ב (142הרפואה ". לחישוב שיעורים וניתוח מאפיינים ומגמות
  

  .תל אביב, רמות. יחסי מתבגרים הורים: ' כרך ג.אתגר ההתבגרות. 1989.  מ,סמילנסקי
  

דיכאון . "1997 .ש,  בן לביא;.ס,  שניידרמן;.ע,  גומפל;.מ,  וינוקור;.ק,  בנעים;.מ,  טוראל;.א, פינוס
  .10 ,מכון ירושלמי למתבגרים - תפנית". יםבקרב מתבגר

  
התאבדות בקרב . "1994. ס, שניידרמן; .ש, בן לביא; .א, תשבי; .ע, גומפל; .מ, טוראל; .א, פינוס

  .6,  מכון ירושלמי למתבגרים- תפנית". מתבגרים
  

מכון  - תפנית". אנורקסיה נרבוזה בגיל ההתבגרות. "1991. מ, טוראל; .ס, שניידרמן; .א, פינוס
  .1, ירושלמי למתבגרים

  
 .א,  פרידמן;.ר,  שריפט;.ד,  יזרעאלי.נשים במלכוד: בתוך. זהות והתקשרות. 1982. א, פרידמן

  . תל אביב,הקיבוץ המאוחד, 58-11' עמ .)עורכות(
  

אוניברסיטת , א.עבודת גמר לקראת תואר מ. עמדות כלפי חיפוש עזרה אצל מתבגרים. 1995. ת, שיבר
  .ביבאתל , ל אביבת
  
אוריינטציות חברתיות ומוקד , הישגיים לימודיים, דימוי עצמי: בחינת המשתנים. 1998. ו, פרץ-שוןש

  .רמת גן, אילן-בראוניברסיטת , .א.עבודת מ. "מפנה"שליטה במסגרת ייחודית לנוער מנותק 
  

Aube, J.; Fichman, L.; Saltaris, C.; and Koestner, R. 2000. "Gender Differences in Adolescent 
Depressive Symptomatology: Toward an Integrated Social-developmental Model". Journal of 
Social and Clinical Psychology 19 (3):297-313. 
 
Benbenishty, R.; and Astor, R.A. 2005. School Violence in Context - Culture, Neighborhood, 
Family, School, and Gender. Oxford University Press, New York. 
 
Benson, P.L. 1990. "Help-seeking for Alcohol and Drug Problems: To Whom Do Adolescents 
Turn?" Journal of Adolescent Chemical Dependency 1:83-94. 
 
Berger, R.; and Shechter, Y. 1989. "Adolescent Girls in Distress: A High-Risk Intersection". 
Adolescence 24(94):357-374. 
 
Boldero, J.; and Fallon, B.J. 1995. "Adolescent Help-seeking: What Do They Get Help for and 
from Whom?" Journal of Adolescence 18:193-209. 
 



  39

Chodorow, N. 1974. "Family Structure and Feminine Personality”. In: Women, Culture and 
Society. Rosaldo Zimbalist, M.; and  Lamphere, L. (eds.). pp. 43-66. Stanford University Press, 
Stanford. 
 
Colarossi, L.G.; and Eccles, J.S. 2000. "A Prospective Study of Adolescents' Peer Support: 
Gender Differences and the Influence of Parental Relationships". Journal of Youth and 
Adolescence 29(6):661-678. 
 
Coleman, J.; and Hendry, L. 1990. The Nature of Adolescence. 2nd Edition. Routledge. London. 
  
Connell, J.P.; and Halpern-Felsher, B.L. 1997. "How Neighborhoods Affect Educational 
Outcomes in Middle Childhood and Adolescence: Conceptual Issues and an Empirical Example". 
In: Neighborhood Poverty Volume 1: Context and Consequences for Children. Brooks-Gunn, 
J.; Duncan, G.; and Aber, J.L. (Eds.). pp. 174-199, Russell Sage, New York. 
 
Croll, J.; Neumark-Sztainer, D.; Story, M.; and Ireland, M. 2002. "Prevalence and Risk and 
Protective Factors Related to Disordered Eating Behaviors among Adolescence: Relationships to 
Gender and Ethnicity". Journal of Adolescent and Health 31:166-175. 
 
Cullingford, C. 1993. "Children's Views on Gender Issues in School". British Educational 
Research Journal 19(5):555-563. 
 
Darom, E.; and Rich, Y. 1988. "Sex Differences in Attitudes toward School: Student Self-reports 
and Teacher Perceptions". British Journal of Educational Psychology 58:350-355. 
 
Diamond, L.M.; and Dube, E.M. 2002. "Friendship and Attachment among Heterosexual and 
Sexual-minority Youths: Does the Gender of Your Friend Matter?". Journal of Youth and 
Adolescence 31(2):155-166. 
 
Fallon, B.J.; and Bowels, T.V.P. 2001. "Family Functioning and Adolescent Help-seeking 
Behavior". Family Relations 50(3): 239-245. 
 
Felson, R.B.; Liska, A.E.; South, S.J.; and Mcnulty, T.L. 1994. "The Subculture of Violence and 
Delinquency: Individual vs. School Context Effects". Social Forces 73:155-173. 
 
Francis, L.J. 1992. "The Influence of Religion, Gender and Social Class on Attitudes Towards 
School among 11 Years Olds in England". Journal Of Experimental Education 60(4):339-348. 
 
Frey, C.U.; and Rothlisberger, C. 1996. "Social Support in Healthy Adolescents". Journal of 
Youth and Adolescence 25(1):17-31. 
 
Fullerton, C.S.; and Ursano, R.J. 1994. "Preadolescent Peer Friendship: A Critical Contribution to 
Adult Social Relatedness?" Journal of Youth and Adolescence 23(1):43-63. 
 
Garralda, M.E. 1992. "A Selective Review on Child Psychiatric Syndromes With a Somatic 
Presentation". The Alberta Journal of Education Research 28:212-225. 



  40

Gofin, R.; Palti, H.; and Mandel, M. 2000. "Fighting among Jerusalem Adolescents: Personal and 
School-related Factors". Journal of Adolescent Health 27:218-223. 
 
Goodenow, C.; and Grady, K.E. 1993. "The Relationship of School Belonging and Friends' 
Values to Academic Motivation among Urban Adolescent Students". Journal of Experimental 
Education 62(1):60-71. 
 
Hartup, W.W. 1996. "The Company They Keep: Friendships and Their Developmental 
Significance". Child Development 67:1-13. 
 
Heimer, K.; and De Coster, S. 1999. "The Gendering of Violent Delinquency". Criminology 
37(2):277-312. 
 
Helsen, M.; Vollebergh, W.; and Meeus, W. 2000. "Social Support from Parents and Friends and 
Emotional Problems in Adolescence". Journal of Youth and Adolescence 29(3):319-335. 
 
Hobfoll, S.E.; Dunahoo, C.L.; Ben-Porth, Y.; and Monnier, J. 1994. "Gender and Coping: The 
Dual Axis Model of Coping". American Journal of Community Psychology 22:49-82. 
 
Imich, A.J. 1994. "Exclusions from School: Current Trends and Issues". Educational Research 
36(1):3-11.  
 
Jones, G.P.; and Dembo, M.H. 1989. "Age and Gender Role Differences in Intimate Friendships 
During Childhood and Adolescence". Merrill-Palmer Quarterly 35:445-462. 
 
Karp, E. 1988. The Dropout Phenomenon in Ontario Secondary Schools: A Report to the 
Ontario Study of Education and the Issue of Dropouts, Student-Retention and Transition 
Series. Department of Education, Toronto, Ontario. 
 
King, A.J.C.; and Peart, M.J. 1994. The Numbers Game: A Study of Evaluation and 
Achievements in Ontario Schools. Ontario Secondary School Teachers' Federation, Toronto. 
 
Klein-Allerman, E.; Kracke, B.; Noack, P.; and Hofer, M. 1995. "Micro and Macro Social 
Conditions of Adolescents' Aggressiveness and Anti-foreigner Attitudes". New Directions for 
Child Development 70:71-83. 
 
Kuhi, J.; Jarkon-horlick, L.; and Morrissey, R.F. 1997. "Measuring Barriers to Help-seeking 
Behavior". Journal of Youth and Adolescence 6(6):637-649. 
 
Lazar, A.; Guttmann, J.; and Margalit, T. 2000. "Students' Preferred Level of Parental 
Involvement in School". Education and Society 18(1):99-111. 
 
Lifshitz, M.; and Gavrilov, V. 2002. "Deliberate Self-poisoning in Adolescents". Imaj 4:252-254.  
 
Lightbody, P.; Slann, G.; Stocks, R.; and Walsh, D. 1996. "Motivation and Attribution at 
Secondary School: the Role of Ethnic Group and Gender". Gender and Education 8(3):261-274. 



  41

McNeal, R.B. Jr. 1999. “Parental Involvement as Social Capital: Differential Effectiveness on 
Science, Achievement, Truancy, and Dropping Out". Social Forces 78:117-144. 
 
McNeal, R.B. Jr. 1995. “Extracurricular Activities and High School Dropouts.” Sociology of 
Education 68(1):62-80. 
 
The National Center on Addiction and Substance Abuse at Columbia University (CASA) 2003. 
The Formative Years: Pathways to Substance Abuse among Girls and Young Women Ages 8-
22. Columbia University, New York. 
 
Nolen-Hoeksema, S. 2004. "Gender Differences in Risk Factors and Consequences for Alcohol 
Use and Problems." Clinical Psychology Review 24(8):981-1010. 
 
Nolen-Hoeksema, S. 1987. "Sex differences in Unipolar Depression: Evidence and Theory". 
Psychology Bulletin 101:259-282. 
 
O'Brien, T.P. 1994. "Cognitive Learning Styles and Academic Achievement in Secondary 
Education". Journal of Research and Development in Education 28:11-21. 
 
Osler, A.; Street, C.; Lall, M.; and Vincent, K. 2002. "Not a Problem? Girls and School 
Exclusion". In: Second Chances Exclusion from School and Equality of Opportunity. In:  
http://www.npi.org.uk/summ%20girls%20exclusion.htm 
 
Paterson, J.E.; Field, J.; and Pryor, J. 1994. "Adolescents' Perceptions of their Attachment 
Relationships with their Mothers, Fathers and Friends". Journal of Youth and Adolescence 
23:579-600. 
 
Rapoport, T. 1987. “The Coexistence of Permissiveness and Strictness in the Family: A 
Comparative Perspective”. In: Alternative Patterns of Family Life in Modern Societies 
Shamgar-Handelman, L.; and Palomba, R. (eds.). pp. 393-414. IRP, Roma.  
 
Raviv, A.; Silis, R.; Raviv, A.; and Wilansky, P. 2000. "Adolescents Help-seeking Behavior: The 
Difference Between Self- and Other-referral". Journal of Adolescence 23:721-740. 
 
Resnick, M.D.; Harris, L.J.; and Blum, R.W. 1993. "The Impact of Caring and Connectedness on 
Adolescent Health and Well-being". Journal Of Pediatrics and Child Health 29: 3-9. 
 
Richardson, R.A.; Abramovitz, R.H.; Asp, C.E.; and Peterson, A.C. 1986. "Parent-child 
Relationships in Early Adolescence: Effects of Family Structure". Journal of Marriage and the 
Family 48:805-811. 
 
Romig, C.; and Bakken, L. 1992." "Intimacy Development in Middle Adolescence: Its 
Relationship to Gender and Family Cohesion and Adaptability". Journal of Youth and 
Adolescence 21:325-333. 
 



  42

Rosenberg, M. 1965. Society and the Adolescent Self-image. Princeton University Press, 
Princeton. 
 
Samdal, O.; Wold, B.; Kiepp, K.I.; and Kannas, L. 2000. "Students' Perception of School and 
their Smoking and Alcohol Use: A Cross-national Study". Addiction Research 8:141-167. 
 
Samdal, O.; Wold, B.; and Torsheim, T. 1998. "The Relationship between the Students' 
Perceptions of School and their Reported Health and Quality of Life". In: World Health 
Organization. Health Behavior in School-Aged Children Research Protocol For The 1997-1998 
Survey, pp. 51-59. 
 
Sammons, P. 1995. "Gender, Ethnic and Socio-economic Differences in Attainment and 
Progress: A Longitudinal Analysis of Student Achievement over 9 Years". British Educational 
Research Journal 21(4):465- 485. 
 
Schonert-Reichel, K.A.; and Muller, J.R. 1996. "Correlates of Help-seeking in Adolescence". 
Journal of Youth and Adolescence 25:705-731. 
 
Seydlitz, R.; and Jenkins, P. 1998. "The Influence of Families, Friends, Schools, and Community 
on Delinquent Behavior". In: Delinquent Violent Youth - Theory and Interventions. Gullotta, 
T.P.; Adams, G.R.; and Montemayor, R. (Eds.). Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage 
Publications. 
 
Siegel, J. 2002. "Body Image Change and Adolescent Depressive Symptoms". Journal of 
Adolescent Research 17(1):27-41. 
 
Steinberg, L. 1996. Adolescence. McGraw-Hill Inc., New York. 
 
Tishby, O.; Turel, M.; Gumpel, O.; and Pinus, U. 2001. "Help-seeking Attitudes among Israeli 
Adolescents". Adolescence 36:249-264. 
 
Tye, B.B. 1985. Multiple Realities, A Study of 13 American High Schools. University Press of 
America, Lanham, MD. 
 
Vilhjalmsson, R. 1994. "Effects of Social Support on Self-Assessed Health in Adolescence". 
Journal of Youth and Adolescence 23(4):437-452. 
 
Voelkl, K.E. 1997. "Identification with School". American Journal of Education 105:294- 318. 
 
Ystgaard, M. 1997. "Life Stress, Social Support and Psychological Distress in Late 
Adolescence". Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 32(5):277-283. 
 
Zaff, J.F.; Moore, K.A.; Papillo, A.R.; and Williams, S. 2001. Implications of Extracurricular 
Activity Participation During Adolescence on Positive Outcomes. Paper Presented at Biennial 
Meeting of the Society for Research in Child Development. Washington, DC: Child Trends. 



  43

    פירוט המחקרים ומאגרי המידע שישמשו בסיס לניתוח:1נספח 
  
  

  שם מאגר המידע

  
ומועד פרסום (החוקרים 

  )דוח המחקר

  
  

  האוכלוסייה

  
  

  גודל המדגם

שנת 
איסוף 
  הנתונים

  
  

  מזמינים/למחקרשותפים 
רווחה , התנהגויות סיכון

חברתית ובריאות בקרב 
  IIסקר : בני נוער בישראל

שרית , הראל יוסי
מיכל , פרנקוביץ-אלנבוגן
  )2002(ק חביב 'ג, מולכו

  

ספר יהודיים - בבתיתלמידים 
 בזרם הממלכתי וערביים

-'דתי בכיתות ו- והממלכתי
  בישראלא"י

  ; אוניברסיטת בר אילן 1998 8,394
 הלאומי המרכז -  הבריאותמשרד

,  משרד החינוך;לבקרת מחלות
  התרבות והספורט

תכנון אסטרטגי של 
שירותים ותכניות לבני 
: נוער בעיר פתח תקווה

ממצאי המחקר והמלצות 
  ועדת ההיגוי

-פאולה כאהן
ליאת , ינסקי'סטרבצ
  )2004(יורוביץ 

ספר -תלמידים יהודים בבתי
רגילים בזרם הממלכתי 

דתי ותלמידי - תיוהממלכ
מסגרות חינוך אלטרנטיביות 

  בפתח תקווה

  תקווה-עיריית פתח  2002  680
, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער

  מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס

בני  של צרכים איתור
 דוח מחקר - נוער בנצרתה

 מסכם

מרים , עסבה-אבו חאלד
באשיר עבדו , נבות-כהן

)2003( 

בני נוער תלמידים ונושרים 
כיתות  (18-11צרת בגילאי בנ
  )ב"עד י' ו

  עיריית נצרת  1999   729
, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער

  מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס
קליטתם של בני נוער 

-מבט רב: יוצאי אתיופיה
, ראיית בני הנוער. ממדי

האמהות ואנשי מערכת 
   דוח מסכם-החינוך 

גילה נועם , חן ליפשיץ
  )1998(ק חביב 'וג

 נוער יוצאי אתיופיה גילאי בני
18-12  

המשרד , משרד החינוך והתרבות  1997  850
  ישראל- וינט'לקליטת העלייה וג

  מכון ברוקדייל- וינט'ג

איתור צרכים ותכנון 
שירותים לבני נוער 

  בתמרה

אסנת , נבות-מרים כהן
לבנדה ואימאן עוואדיה 

  )טרם פורסם(

ספר רגילים - תלמידים בבתי
ות ובני ובמסגרות אלטרנטיבי

  נוער נושרים 

  ספר רגיל-  בית- 391
   מסגרות- 145

       אלטרנטיביות
   נושרים- 193

  עיריית תמרה  2001
, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער

  מכון ברוקדייל-וינט'ג-מאיירס

 נוער וילדים בני קליטת
  יוצאי אזור קווקז

, פרנקוביץ- אלנבוגן שרית
  )1998 (גילה נועם

 גילאי  יוצאי קווקזנוער בני

18-14. 
 קווקז הלומדים יוצאי ילדים

  'ט-'בכיתות ה

 18-14 נערים בני 180
 .ואמהותיהם

 אמהות לילדים 140
  'ט-'הבכיתות 

משרד ,  העלייהלקליטת המשרד  1997
משרד , החינוך התרבות והספורט

 השיכוןמשרד , העבודה והרווחה
  ישראל-וינט'וג
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  )המשך(ע שישמשו בסיס לניתוח פירוט המחקרים ומאגרי המיד: 1נספח 
  
  

  *המחקרשם 

  
ומועד פרסום (החוקרים 
  )דוח המחקר

  
  

  האוכלוסייה

  
  

  גודל המדגם

שנת 
איסוף 
  הנתונים

  
  

  מזמינים/שותפים למחקר
עישון נרגילה בקרב 

ספר באזור -תלמידי בתי
, שכיחויות: השרון
  דעות ועמדות , הרגלים

, עירית גנץ, שבתאי ורסנו
ילה גרנקין מ, נעמי אלדור

)2003(  

הספר -תלמידים מבתי

כפר סבא והוד , ברעננה

  תלמידים מחטיבות -השרון 

ספר תיכוניים - ביניים ובתי

  א"י- ו' ט', בכיתות ז

  חולים מאיר- בית  2002  388
  מרכז רפואי ספיר בכפר סבא 

ש סאקלר "הפקולטה לרפואה ע
  באוניברסיטת תל אביב

אלימות במערכת החינוך 
  ה" תשס-

 ממצאים מסכםדוח 

מונא , רמי בנבנישתי
רון אבי , כסבארי-חורי

 )2006(אסטור 

א "י- 'תלמידים בכיתות ד

בפיקוח הממלכתי והממלכתי 

  דתי בכל רחבי הארץ

  במגזר היהודי והלא יהודי

  

   תלמידים27,316
  ספר- בתי526(

  ) כיתות1,042
  

לשכת המדען הראשי במשרד   2005
האוניברסיטה העברית ; החינוך
לים ואוניברסיטת דרום בירוש

  קליפורניה

Deliberate Self-
poisoning in 
Adolescents

M. Lifshitz, V. Gavrilov 
(2002) 

המחלקה , יחידה לטוקסיקולוגיה  אין מידע 324  18-12בני נוער גילאי 
חולים  - בית, לפדיאטריה

אוניברסיטאי סורוקה  
 ואוניברסיטת בן גוריון  

הריונות בקרב מתבגרות 
מתודולוגיה : ישראלב

לחישוב שיעורים וניתוח 
  מאפיינים ומגמות

רחל  , פביאן  סיקרון
אברהם  , מירון- ווילף

  )2003(ישראלי 

כולל גיל  (19נערות עד גיל 

19(  

קובץ לידות ארצי של 
  ס"הלמ

  
פניות לוועדה 

  להפסקת היריון

מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה   1998
מכבי שירותי , ומדיניות בריאות

הסתדרות , האגף לרפואה, בריאות
  מדיצינית הדסה

  .אלא צוטטו מתוך ממצאי דוח המחקר, הנתונים ממחקרים אלה לא הופקו ישירות מקובצי הנתונים, להבדיל ממאגרי המידע*  
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