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 פרסומים נוספים של המכון בנושאים קשורים

לקחים מספרות המחקר תכניות הכנה לעולם העבודה: . 2016 סטרבצ'ינסקי, פ'.-כאהןבן סימון, ב'; 

 . 16-735-דמ ולמידה מתכנית "מית"ר הבית של סוזן".

ליווי בוגרי מעונות רשות חסות הנוער: מחקר  –"מחסות לעצמאות" . 2014, פ'. סטרבצ'ינסקי-לוי, ד'; כאהן

 . 14-661-דמ .הערכה

צעירים עובדים . 2014 סיקרון, ל'; נאון, ד'; הדר, י'; קונסטנטינוב, ו'.-פ'; ואזן סטרבצ'ינסקי,-כאהן

 . 14-656-דמ .משאבים, חסמים וצרכים –שנות לימוד או פחות: השתלבות בתעסוקה  12בעלי  בישראל

 

צעירים בישראל . 2014סיקרון, ל'; הדר, י'; קונסטנטינוב, ו'. -סטרבצ'ינסקי, פ'; ואזן-נאון, ד'; כאהן

 .14-640-דמ .חסמים וצרכים משאבים, –השתלבות בתעסוקה  שאינם עובדים ואינם לומדים:
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סיכון:  מצבירב אוכלוסיות ב. מעבר לבגרות בק2011. 'דריבקין,  ';פ ,סטרבצ'ינסקי-כאהן ';ררענן,  ';אמיתי, ג

  .ירושלים, ישראל אשלים-'וינטג .2014-2012 פעולה וכיווני מגמות ,אסטרטגי תכנון. צרכים והתערבויות

מעבר לעולם העבודה וקידום תעסוקתי: תכניות בעבור בני . 2009סטרבצ'ינסקי, פ. ; יורוביץ, ל.  -כאהן
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  תמצית

 מבוא

 רקע על, בוגרים לחיים המעבר בתקופת הולכתו גוברתהאחרונים קיימת בעולם התעניינות  בעשורים

( emerging adults) הצעירים אוכלוסיית בפלח העניין .העבודה שוק במבנה ושינויים רבים חברתיים שינויים

 974,000 חיו בישראל 2014שנת  בסוף, 1"סהלמ נתוני פיגם בישראל בשנים האחרונות. על והולך  גובר

מכלל  17% שהם, 29-18צעירים בני  1,442,000-ו המדינהמכלל אוכלוסיית  12% שהם, 25-18צעירים בני 

דאגה מיוחדת לצעירים "בסיכון", שהם בעלי צרכים רבים במיוחד עקב קשיים  קיימת כיום. האוכלוסייה

 הם חיים.  בהםשעקב הרקע המשפחתי והתנאים הסביבתיים  אואישיים 

 בני וצעירות צעירים לקידוםבשם "יתד" ת ממשלה ליזום תכנית לאומית החלט התקבלה 2016 אוקטוברב

 שנתב לפעול להתחיל שמתוכננת, התכנית את .2משמעותייםמשאבים לה צות ולהק ,במצבי סיכון 18-25

משרדי עם בשיתוף )להלן: משרד הרווחה(  החברתיים והשירותים הרווחה, העבודה משרד, יוביל 2017

 . חברתייםוארגונים נוספים  ממשלה

 השתתפו נציגיםבהם ועל ידי מנכ"ל משרד הרווחה אשר רוכזו  ,בתהליכי החשיבה והפיתוח של התכנית

התייחסו  ,אקדמיהמן הו הפילנתרופיהן , משלישיהמגזר ן המ ,ישראל אשלים-מג'וינט ,משרדי ממשלהמ

; מיומנויותו תעסוקה, השכלה: סיכון במצבי להימצא יםלולע וצעירים ותצעיר שבהםחיים  תחומי לארבעה

, הנשענים החיים אל תחומיקיום פיזי, בריאות ומוגנות; רווחה אישית; השתייכות משפחתית וחברתית. 

, על ריםעל הניעות החברתית של הצעי רבותלהשפיע  יםעשוי, OECD-הרגון על מדדי איכות חיים של א

 חייהם. ועל איכות שלהםתחושת הרווחה 

ובפיתוחה וכן עוסק בפיתוח  תכניתמסייע למשרד הרווחה ולשותפיו בהנעת ה אשר ,אשלים-ישראל וינטג'

לספק מסד נתונים עדכני  בבקשהברוקדייל -ג'וינט-מאיירס למכון פנה, תכניות שונות לצעירים במצבי סיכון

תוך התייחסות  . דוח זה מספק תמונה מקיפה על כלל הצעירים בישראלומקיף על צעירים וצעירות בישראל

  .תחום בכל הסיכון למצביובניסיון לתת תשומת לב מיוחדת  3לעיל צוינוש החייםלארבעת תחומי 

לשלוש  לחלק אפשרמקורות המידע  את .האחרונות השנים ןמ קיימים מידע מקורות על מתבסס דוחה

 :קטגוריות

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה סקרי .א

 29-25ובנושאים נבחרים גם בני  ,24-18 בני – (2014' )בית משקי הוצאות'סקר  -

 29-25 בני גם נבחרים ובנושאים, 24-20 בני – (2014; 2013' )חברתי'סקר  -

 .29-18 בני – (2014; 2011' )אדם כוח'סקר  -

                                                   
 .2014קובצי אוכלוסייה, נתוני סוף שנת  1
המידע על ארבעת תחומי חיים אלה אורגן בדוח בחמישה  30.10.2016.3הצעת התכנית אושרה בממשלה בתאריך  2

בדין התנהגויות סיכון, מורשעים ; מצב כלכלי –קיום פיזי ; צבא, השכלה, תעסוקה ומסוגלות תעסוקתיתפרקים: 
 . חברתית-השתייכות משפחתית; רווחה אישית ומצב רגשי; ומוגנות

; צבא, השכלה, תעסוקה ומסוגלות תעסוקתיתהמידע על ארבעת תחומי חיים אלה אורגן בדוח בחמישה פרקים:  3
השתייכות ; רווחה אישית ומצב רגשי; בדין ומוגנותהתנהגויות סיכון, מורשעים ; מצב כלכלי –קיום פיזי 
 . חברתית-משפחתית
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  נוספים לאומיים-ןובי ארציים סקרים .ב

 29-25-ו 24-18ובנושאים נבחרים גם לפי בני  ,25-18 בני – (ESS( ')2012;2014) אירופי חברתי'סקר  -

' VII: מחקר אפידמיולוגי 2009בקרב תושבי מדינת ישראל  'השימוש בחומרים פסיכואקטיביים -

 25-18 בני – (2009, ואחרים המבורגר ברעל  מבוסס)

משאבים, חסמים  –שנות לימוד או פחות: השתלבות בתעסוקה  12'צעירים עובדים בישראל בעלי  -

 26-23 בני – (2014, ואחריםסטרבצ'ינסקי -כאהןעל  מבוססוצרכים' )

משאבים, חסמים וצרכים'  –שאינם עובדים ואינם לומדים: השתלבות בתעסוקה  'צעירים בישראל -

 .26-23 בני – (2014, ואחרים נאוןעל  מבוסס)

 (לאומיים-ןובי)ישראליים  רשמיים וגופים הממשלה משרדי ידי על הנאספים נתונים .ג

 – (2014, הבריאות' )משרד 2012-2004 התאבדות נסיונות; 2011-1981 התאבדויות: בישראל'אובדנות  -

  24-18 בני

 24-18 בני – 2015 נתונים שנתיים,למ"ס, , בתוך: ישראל משטרת דיווח -

 25-18 בני – (2014) למ"סה של אוכלוסייה בציוק -

 .29-20 בני – OECD  (2014)הנתונים של מדינות  בסיס -

, ותכניות מדיניות פיתוח לצורךבסיס לכל הגורמים העוסקים בצעירים בישראל  ישמשוממצאים המחקר 

, לצורך התאמתה המרבית "יתד" עבור הוועדה האמונה על פיתוח תכנית מידעובאופן מיוחד להציע תשתית 

 למאפייני הצעירים.

 עיקריים ממצאים

 בישראל צעירים שלדמוגרפיים -סוציו מאפיינים. א

 25הצעירים בני  מן 73%, 2014קובצי האוכלוסייה של הלמ"ס לסוף שנת  פי על .האוכלוסייה הרכב-

(. ובדואים דרוזים כולל) ערבים 27%-ועולים ובני עולים(,  16% –ותיקים, והיתר  57%) יהודיםהם  18

 19%-ו ותיקים 60%יהודים )מהם  79% :מאד דומה מגזר לפי ההתפלגות 29-26 בני הצעירים בקרב

 . ערבים 21%-ו( עולים

 מסורתיים,  – 28%הגדירו עצמם חרדים או דתיים,  24-18מן הצעירים היהודים בני  26% .דתיות מידת

הגדירו עצמם  28%הגדירו עצמם אחרת; בקרב הצעירים הערבים,  8%-/לא דתיים וחילוניים – 38%

הגדירו עצמם אחרת )סקר הוצאות  10%-לא דתיים ו – 14%מסורתיים,  – 48%מאד, דתיים או דתיים 

 (. 2014 משקי בית,

 נשואים הערבים הצעירים מן יותר גבוה אחוזנשואים.  24-18 בני הצעירים מן 9% .והורות נישואין ,

 אחוז. הגברים לעומת, נשואות נשים יותר(. בהתאמה, 8% לעומת 14%) היהודים הצעירים לעומת

 הצעירים מן בהרבה גבוה אחוז, היהודי במגזר. 7% – יותר מעט נמוך לילדים הורים שהם הצעירים

לפי רמת  ,הקבוצות בשאר הצעירים לעומת(, 25%) לילדים הורים ומשמשים( 35%) נשואים החרדים
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שנשואים ושהם הורים  29-25הצעירים בני  אחוזי, כצפוי (.2014, בית משקי הוצאות)סקר  דתיותה

 בהתאמה.  ,7%לעומת  32%-ו 9% לעומת 42% על ועומדים ,24-18 בני הצעיריםגבוה יותר לעומת 

 גבוה אחוז(. הזוג בת/בן הורי עם כולל) ההורים עם גרים 24-18 בני הצעיריםמן  86% .מגורים הסדרי 

, 85% לעומת 89%) היהודים הצעירים לעומת, ההורים עם גרים הערבים הצעירים מן יותר מעט

. 66% –היהודי, אחוז הצעירים החרדים שמתגוררים עם ההורים הוא הנמוך ביותר  במגזר(. בהתאמה

, בהתאמה( 81%לעומת  92%השוואה לפי מגדר מעלה כי יותר גברים גרים עם ההורים, לעומת הנשים )

: מובהק באופן יותר נמוך הוריהם עם הגרים 29-25 בני הצעירים אחוז (.2014)סקר הוצאות משקי בית, 

 :משלהם בית במשק גר בקרבם ותראחוז גבוה י בהתאמהו ,24-18 בני הצעירים בקרב 86% עומתל 42%

 .  יותרהבוגרים  הצעיריםלעלייה באחוז הנשואים בקרב  בהתאם. זאת בהתאמה 9% לעומת 44%

 תעסוקתית ומסוגלות תעסוקה, השכלה, צבא. ב

 בקרב צעירים יהודים לאומי ושירות"ל בצה שירות

 ל, ואחוז בצה שירתו 24-20 בני היהודים הצעיריםמן  66%עולה כי  2014הסקר החברתי לשנת  מנתוני"

-80%"ל )בצה שירתויותר מן הגברים  גבוה, אחוז הגילקבוצות  בשתי. 29-25בני  קרב( מ69%דומה )

 שירתו 29-20 בניהיהודים  הצעירים מן( 8%-11%) מבוטל לאמהן(. אחוז  60%-(, לעומת הנשים )כ73%

 .לאומי בשירות

 מאיירסהצעירים ששירתו בצה"ל שירות חלקי בלבד, נבדק בסקר צעירים שנערך על ידי מכון  היקף-

: תעסוקתן מצב מבחינת קבוצותהמשתייכים לשתי  26-23בקרב צעירים יהודים בני  ברוקדייל-ג'וינט

 או פחות. לימוד ותשנ 12 עליוב שעובדים צעירים, היהשני; לומדים ולא עובדים שלא צעירים, הראשונה

 ,(בקבע משרתים עדייןש או"ל )בצהמלא  שירות שירתו האלה היהודים הצעירים מקרב 65%נמצא כי 

 .18% –לא שירתו כלל  והיתרבלבד,  חלקי"ל שירות בצה שירתו 10% ,לאומי בשירות שירתו 7%

  השכלה

 הסקר לנתוני השוואה נעשתהההשכלה של הצעירים לפי התעודה הגבוהה ביותר, וכן  רמת נבחנהזה  בנושא

 .האירופי החברתי

 השכלה לפי התעודה הגבוהה ביותר  רמת
 תיכונית -תעודה על 24-18מן הצעירים בני  9%-נמצא כי ל 2011כוח אדם של הלמ"ס בשנת  בסקר

הם ( 29-25קבוצת הגיל הבוגרת יותר )מקרב  כצפוי, אחוז גבוה הרבה יותר)אקדמית או לא אקדמית(. 

 .(אקדמית לא כוניתית-על השכלה 12%-השכלה אקדמית ו 26%) 38% – זורמת השכלה ב

 בלבד האחוז נקודות 5 על עומד אקדמית השכלה בעלי 29-25 בני הצעירים באחוז המגזרים בין הפער :

 34-30בקרב בני  ,זאת לעומתבקרב הצעירים הערבים.  22%לעומת  היהודים הצעירים בקרב 27%

 , בהתאמה(.17%לעומת  44%נקודות האחוז ) 27הפער בין המגזרים מתרחב מאד, ועומד על 

  בעלי השכלה אקדמית וקרוב לאחוז בקרב  29-25מבוטל של צעירים ערבים בני למרות האחוז הלא

-24 בני לקבוצת זהה אחוז – 21%) תיכון סיימו לא םמקרבגבוה  אחוזיש לציין ש, היהודיםהצעירים 

  (.7%) היהודים הצעירים לעומת(, 18
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 משכילות יותר מגברים. הפער בין המינים בולט במיוחד  29-18בנות  השוואה לפי מגדר מעלה כי נשים

 , בהתאמה.18%לעומת  34%: אקדמי תואר בעלי קרבב 29-25בקבוצת הגיל 

 לבין צעירים ממדינות שהשתתפו בסקר  29-18ה בין צעירים ישראלים בני השוואה של רמת ההשכל

 מעלה כי: 2014החברתי האירופי בשנת 

שנות  12מערכת החינוך בישראל הגיעה להישגים מרשימים בנושא של התמדה בלימודים עד סיום  -

שנות  12הם בעלי השכלה נמוכה של  24-18מן הצעירים בישראל בני  25%-לימוד לפחות; בעוד שכ

לימוד או פחות ללא תעודת בגרות, האחוז הממוצע בקרב הצעירים במדינות האירופיות עומד על 

. ישראל ממוקמת במקום האחד לפני אחרון )לפני שוודיה( באחוז הצעירים בעלי רמת 42%

 השכלה נמוכה זו.

 הממוצע האחוז לעומתתיכונית, -על השכלה 29-25 בני הישראלים הצעירים מן יותר גבוה לאחוז -

 . , בהתאמה41%לעומת  46%: בסקר שהשתתפו האירופיות במדינות הצעירים בקרב המקביל

 מקצועית הכשרה

בקורס להכשרה  בעברלמדו  24-20מן הצעירים בני  14%נמצא כי  2014החברתי שנערך בשנת  בסקר

. אחוז גבוה יותר מן 25% –( 29-25הגיל הבוגרת יותר )בני  קבוצת קרבאחוז זה עולה ב ,כצפוי .מקצועית

לעומת  15%: 24-20למדו בקורס דומה, לעומת הצעירים הערבים )בקרב בני  29-20הצעירים היהודים בני 

בקורס  למדו 29-20, בהתאמה(. יותר נשים בנות 14%לעומת  28%: 29-25, בהתאמה; בקרב בני 10%

 29%: 29-25, בהתאמה; בקרב בני 11%לעומת  17%: 24-20ים )בקרב בני להכשרה מקצועית לעומת הגבר

 , בהתאמה(.20%לעומת 

 תעסוקתית ומסוגלות תעסוקה

; OECD-ה למדינות השוואה כולל, ועבודה לימודים מבחינת הצעירים מצב: מדדים כמהזה נבדקו  בנושא

 ןמ רצוןשביעות -אי; שכירים בקרב ממוצע שעתי ושכר שבועיות עבודה שעות; הצעירים של היד משלח

 מסוגלות תעסוקתית. ;תעסוקתי ביטחון היעדר ותחושת העבודה

 ועבודה לימודים מבחינת הצעירים מצב

  לקבוצת הגיל הבוגרת יותר  24-18נמצא כי במעבר מקבוצת בני  2014בסקר כוח אדם שנערך בשנת

( ויורד אחוז 74%-ל 61%-)מ בצבא המשרתים אלה(, עולה אחוז הצעירים העובדים, כולל 29-25)

-NEETלומדים ) לאעובדים ו לאש 24-18מבני  20%(; מהם, 26%-ל 39%-הצעירים שאינם עובדים )מ

Not in Employment, Education or Training אחוז 16% – 29-25(, ואחוז זה מעט נמוך יותר בקרב בני .

לומדים, לעומת הצעירים היהודים )בקרב  לאעובדים ו לא 29-18מן הצעירים הערבים בני גבוה יותר 

, בהתאמה(. השוואה לפי 11%לעומת  35%: 29-25, בהתאמה; בקרב בני 16%לעומת  32%: 24-18בני 

לומדות, לעומת  אינןעובדות ו  אינןמגדר מעלה כי אחוז גבוה יותר מן הנשים בשתי קבוצות הגיל 

, 12%לעומת  20%: 29-25; בקרב בני , בהתאמה18%לעומת  23%: 24-18הגברים )בקרב בני 

 29-18האחוז הגבוה יותר של נשים ערביות בנות  ןבהתאמה(. חשוב לציין כי הפער בין המינים נובע מ

, בהתאמה; 21%לעומת  45%: 24-18לומדות, לעומת הגברים הערבים )בקרב בני עובדות ואינן  אינןש

 , בהתאמה(.18%לעומת  54%: 29-25בקרב בני 
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 כלכלי של -נמצא כי עם העלייה בדירוג האשכול החברתי 2014וצאות משקי בית שנערך בשנת ה בסקר

 לומדים. אינםעובדים ו אינםש 29-18 בנייישוב המגורים, כך יורד אחוז הצעירים 

  לומדים דומה לאחוז הממוצע של צעירים  אינםעובדים ו אינםש 24-20אחוז הצעירים הישראלים בני

 .19%-כ – 2014נכון לשנת  OECD-אלה במדינות ה

 השוואה נוספת למדינות ה-OECD  מסתמנת מגמה  – 29-25בני  – מעלה כי עם העלייה בגיל 2014בשנת

האחוז הממוצע  ןלומדים נמוך מ אינםעובדים ו אינםלפיה אחוז הצעירים הישראלים שוחיובית 

 , בהתאמה.23%לעומת  15%במדינות אלה: 

  4עובדים צעירים של יד משלח
הגיל הבוגרת  בקבוצת( אקדמית ולאתיכונית )אקדמית -על השכלה בעלי הצעירים באחוז לעלייה בהתאמה

כי אחוז הצעירים בקבוצת גיל זו העובדים  2014(, נמצא בסקר הוצאות משקי בית משנת 29-25יותר )

לעומת  50%) 24-18גבוה יותר מאשר בקרב קבוצת הגיל במקצועות ניהוליים, אקדמיים, חופשים וטכניים 

-)מ ושירותים מכירות, פקידות במקצועות העובדים זו גיל בקבוצת הצעירים אחוז ויורד(, , בהתאמה22%

 קרבמ יותר גבוה אחוז(. בהתאמה, 3%-ל 16%-)מ מקצועיים בלתי וכעובדים( בהתאמה, 32%-ל 49%

מן הצעירים  8%לעומת  33%: 24-18 בני)בקרב  מקצועיים פועליםכ עובדים 29-18 בני הערבים הצעירים

: 24-18מן הצעירים היהודים( וכבלתי מקצועיים )בקרב בני  12%לעומת  37%: 29-25היהודים; בקרב בני 

, בהתאמה(. השוואה לפי מגדר מלמדת כי 2%לעומת  7%: 29-25, בהתאמה; בקרב בני 13%לעומת  25%

 וטכניים חופשיים, אקדמיים, ניהוליים במקצועות העובדים בהיקף 24-18 בני בקרב הבדל אין שכמעטבעוד 

 56%לעומת הגברים ) אלה במקצועות עובדות הנשים מן יותר גבוה אחוז 29-25 בני שבקרב הרי(, 20%-)כ

 בהתאמה לרמת ההשכלה הגבוהה יותר שלהן. זאת , בהתאמה(.43%לעומת 

 

  שכירים בקרב)ברוטו(  מוצעמ שעתי ושכר שבועיות עבודה שעות
 שבועיות שעות יותר בממוצע עבדו( 29-25, בקבוצת הגיל הבוגרת יותר )בני 24-18, לעומת בני כצפוי :

 (.2014שעות שבועיות, בהתאמה )סקר הוצאות משקי בית,  40-לעומת כ שבועיות שעות 38-כ

 בשנת שנערך בית משקי הוצאות סקר לפי. ₪ 23.12 על עמד)ברוטו(  השעתי המינימום שכר 2014 בשנת 

-השתכרו בממוצע שכר שעתי גבוה יותר, שכצפוי עולה עם העלייה בגיל: כ 29-18שכירים בני  ,2014

. בקבוצת הגיל הבוגרת יותר 29-25בממוצע בקרב בני  ₪ 40-לעומת כ 24-18בממוצע בקרב בני  ₪ 28

השתכרו בממוצע שכר שעתי )ברוטו(  ( נמצאו הבדלים לפי מגזר ולפי מגדר: שכירים יהודים29-25)

, בהתאמה(; גברים השתכרו בממוצע ₪ 33-, לעומת כ₪ 41-גבוה יותר לעומת השכירים הערבים )כ

(. זאת למרות שרמת ההשכלה ₪ 39-, לעומת כ₪ 41-שכר שעתי )ברוטו( גבוה יותר לעומת הנשים )כ

 של הנשים גבוהה יותר.

  תעסוקתי ביטחון היעדר ותחושת העבודה ןמ רצון שביעות-אי
 לא  או" מרוצים כל כך, "לא 29-20בני  העובדים הצעירים מן 15%-כ, 2014הסקר החברתי משנת  לפי"

מעבודתם  מרוצים אינם 29-20" מעבודתם. אחוז גבוה יותר מן הצעירים הערבים בני כלל מרוצים

                                                   
 .סדיר בצבא המשרתים חיילים כולליםאינם  ,סעיף ב סוף, מכאן ועד אלה נתונים 4
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 22%: 29-25בקרב בני , בהתאמה; 11%לעומת  31%: 24-20לעומת הצעירים היהודים )בקרב בני 

 מרוצים אינם, אחוז גבוה יותר מן הגברים העובדים 29-25, בהתאמה(. בקרב בני 14%לעומת 

 , בהתאמה(.13%לעומת  18%מעבודתם לעומת הנשים )

 מן( 7%-10%) למיעוט כי נמצא. 2014 בשנת החברתי בסקר נבדקה תעסוקתי ביטחון היעדר תחושת 

 יותר גבוה אחוז. עבודתם את לאבד" מאד גדול"חשש  או" גדול"חשש  29-20 בני העובדים הצעירים

חוששים לאבד את עבודתם, לעומת הצעירים היהודים  24-20הצעירים הערבים העובדים בני  קרבמ

 , בהתאמה(. 6%לעומת  13%)

  תעסוקתית מסוגלות
 בסקרעבודה ולעבוד בו.  פירושה מגוון יכולות המסייעות לאדם להתקבל למקוםמסוגלות תעסוקתית 

 לימוד ותשנ 12לומדים או עובדים בעלי  אינםועובדים  אינםש 26-23בני  נשאלו, 2009 בשנת שנערך צעירים

 תהנוגעים למסוגלות תעסוקתי היגדים 13-"קשה" או "לא קשה" להם לבצע את הנאמר ב האם, או פחות

(. היגדים אלה סוכמו למדד הסופר את מספר אחריות קבלתו הזמן ארגון, המטלות של עצמאי ביצוע)כמו: 

 על דיווחו הצעירים מן 15% כי נמצא. עבורוהיגדי המסוגלות התעסוקתית שהצעיר דיווח כי הם קשים 

לעומת  יותר או קשיים שלושה על דיווחו הערביות הנשים מן בהרבה גבוה אחוז. יותר או קשיים שלושה

 , בהתאמה(. 11%לעומת  23%הגברים הערבים )

 מצב כלכלי –פיזי  קיום .ג

 הכלכלי.  מצבםשל הצעירים את  תםהערכ נבדקה וכןהצעירים החיים במשפחות מתחת לקו העוני,  היקף נבחן

 החיים במשפחות מתחת לקו העוני  צעירים

 מתחת במשפחות חיים 18-24 בני הצעירים מן %22 כי נמצא 2014 בשנת שנערך בית משקי הוצאות בסקר

לעומת  %43: היהודים הצעירים לעומתהצעירים הערבים  בקרב שלושהכמעט פי  גבוה. אחוז זה 5העוני לקו

( מן הצעירים החרדים חיים במשפחות מתחת לקו 50%, בהתאמה. במגזר היהודי, נמצא כי אחוז ניכר )15%

, העוני לקו מתחת במשפחות חיות הנשים מן יותר מעט גבוה אחוזכי  העלתההעוני. השוואה לפי מגדר 

אחוז נמוך מעט , 24-18עוד נמצא כי לעומת הצעירים בני  , בהתאמה(.20%לעומת  23%) הגברים לעומת

 .בהתאמה(, 19%לעומת  22%כאמור, ) חיים במשפחות מתחת לקו העוני 29-25יותר מן הצעירים בני 

  הכלכלי מצבם את הצעירים הערכת

 דיווחו כי הם מרגישים עניים "לעתים קרובות" או "לפעמים" )סקר  25%, 24-20צעירים בני  בקרב

)סקר  רפואי טיפול על או)במרשם(  תרופותרכישת דיווחו כי הם ויתרו על  10%-(. כ2013חברתי, 

 כך כל( "לא ההורים)ללא  משלהם משפחה עם או לבד שגרים הצעירים מן 38%(. 2013, חברתי

 אחוז(. 2014, חברתי)סקר  הבית משק של ההוצאות כל את לכסות" מצליחים לא"בכלל  או" מצליחים

 הכלכלי ממצבם" כלל מרוצים"לא  או" מרוצים כך כל"לא  הם כי דיווחו הצעירים מן( 40%) גבוה

 (.2014, חברתי)סקר 

                                                   
ההכנסה החציונית הפנויה )ההכנסה בתוספת תשלומי העברה, אך בלא המיסים הישירים( לנפש ן מ %50 –קו העוני  5

 .זה בדוח 4.1פרק -תתב אופירוט נוסף רסטנדרטית בישראל. 
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 כללי באופן נמצא, העוני לקו מתחת במשפחות החייםלאחוז הגבוה יותר של צעירים ערבים  בהתאמה 

מן  52%לעומת הצעירים היהודים. לדוגמא,  יותר נמוך הכלכלי מצבם כי מעריכים אלה צעירים כי

מן  17%"לפעמים" לעומת  או" קרובות"לעתים  עניים מרגישיםהצעירים הערבים דיווחו כי הם 

"לא  או" מרוצים כך כל "לא מהם( 51%) כמחצית(. 2013, חברתי)סקר כך  דיווחוש הצעירים היהודים

 (.2014)סקר חברתי,  החשים כך מן הצעירים היהודים 37%לעומת  הכלכלי ממצבם" כלל מרוצים

  מלמדים על תחושה של שינוי לטובה במצב הכלכלי בעתיד 2014עם זאת, נתוני הסקר החברתי לשנת, 

בשנים  כיים חושבים ( הצעיר77%הן בקרב הצעירים היהודים והן בקרב הצעירים הערבים. מרבית )

 79%. אחוז זה גבוה מעט יותר בקרב הצעירים היהודים )יותר הקרובות מצבם הכלכלי יהיה טוב

 מן הצעירים הערבים(. 73%לעומת 

 פיגרו הן כי דיווחו הנשים מן יותר גבוה אחוז(, ההורים)ללא  משלהם משפחה עם או לבד הגרים בקרב 

מן הגברים(, וכי הן לא מצליחות  19%לעומת  36%'( )וכו ארנונה)חשמל,  שונים לשירותים בתשלום

 2013מן הגברים( )סקר חברתי  29%לעומת  45%לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית )

 , בהתאמה(.2014-ו

  מרגישים עניים "לעתים קרובות"  29-25השוואה לפי גיל העלתה כי אחוז גבוה יותר מן הצעירים בני

-24, בהתאמה(. הראשונים, לעומת בני 25%לעומת, כאמור,  32%) 24-20ם", לעומת בני או "לפעמי

לעומת,  52%, דיווחו גם באחוז גבוה יותר כי הם ויתרו בשנה האחרונה על קניית בגד או נעליים )20

(. נוסף על כך, 2013,  בהתאמה(; )סקר חברתי, 9%לעומת,  13%, בהתאמה( ועל טיפול רפואי )45%

( דיווחו כי הם "לא כל כך מרוצים" או "לא מרוצים 29-25גבוה יותר בקבוצת הגיל הבוגרת )בני  אחוז

(. בשאר ההיגדים 2014(; )סקר חברתי, 24-20מבני  40%לעומת, כאמור,  51%כלל" ממצבם הכלכלי )

  לא נמצאו הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית בין שתי קבוצות הגיל.

 תומוגנּועים בדין סיכון, מורש התנהגויות .ד

 סיכון התנהגויות

אקטיביים -פסיכו בחומרים שימוש, אלכוהול שתיית, סיגריות עישון: הן שנסקרו הסיכון התנהגויות

 ממצאים מוצגים הנושאים בשאר. 2013 משנת החברתי הסקר ןמ לקוחים עישון על הנתונים. והימורים

. בחרנו לבחון ממחקר 2009אקטיביים שנערך בשנת -בנושא שימוש בחומרים פסיכו אפידמיולוגי ממחקר

 אקטיביים שונים.-זה גם את תפיסת הסיכון ביחס לשימוש בחומרים פסיכו

 26% 35%) ביום לפחות אחת סיגריה מעשנים הם כי דיווחוהגברים,  במיוחד ,24-20 בני הצעירים מן 

( 34%, נמצא כי אחוז גבוה ודומה מן הצעירים החילונים )מן הנשים(. במגזר היהודי 17%לעומת 

( דיווחו על עישון סיגריה אחת לפחות ביום. לעומתם, אחוזים נמוכים 31%והצעירים המסורתיים )

 (.8%-)כ כךבהרבה מן הצעירים החרדים והצעירים הדתיים דיווחו 

 14%  גבוה זה אחוזר בשנה האחרונה. פעמים ויות ארבע השתכרו הם כי דיווחו 25-18 בנימן הצעירים 

לפי , בהתאמה(. המגמות 7%לעומת  16%לעומת הצעירים הערבים ) היהודים הצעירים בקרב יותר

במגזר היהודי דומות לאלה שנמצאו ביחס לתופעת העישון. גם המגמות לפי מגדר דומות רמת דתיות 

דיווחו כי הם השתכרו, לעומת לאלה שנמצאו ביחס לתופעת העישון: שיעור גבוה יותר מן הגברים 

 .(בהתאמה, 10% לעומת 19%) הנשים



 

viii 

 14% תרופות נטלו; האחרונה בשנה כלשהו חוקי לא שימוש עשו הם כי דיווחו 25-18 בני הצעירים מן 

 הרואין, אופיום(, אדולן"קשים" )מתדון ) בסמים השתמשו או בקנביס השתמשו, רפואית סיבה ללא

 יותר גבוה שיעור, לעיל שצוינול.ס.ד.(. בהמשך להתנהגויות הסיכון -ו קראק, קוקאיןפרסי, -קוק או

 , בהתאמה(.10%לעומת  17%) הנשים לעומת, כך דיווחו הגברים מן

 הבאים הממצאים את מעלה שוניםאקטיביים -פסיכו בחומרים בשימוש הסיכון תפיסת: 

עולה אחוז הצעירים שתופסים ברמת  ,יותר תכוףאקטיביים -הפסיכו בחומרים השימוש כאשר -

מן הצעירים תופסים ברמת סיכון גבוהה  38%, הלדוגמסיכון גבוהה את השימוש בחומרים אלה. 

 השימוש שכיחות כאשרכך  הסבוריםמהם  56%, לעומת בחיים התנסות בחשיש פעם או פעמיים

 לרמת קשר ללא היהודי במגזר מסתמנת זו מגמה כי נמצא עוד. יותר או בחודש פעם – יותר גבוהה

 .הצעירים של הדתיות

הצעירים הערבים תופסים ברמת  קרבמ יותר גבוהים שיעורים כי מלמדת המגזרים בין השוואה -

סיכון גבוהה שתייה של משקאות אלכוהוליים, ללא קשר לתדירות השתייה, לעומת הצעירים 

הם גם דיווחו פחות כי הם בהתאמה כאמור, , בהתאמה(. 7%-28%לעומת  13%-40%היהודים )

 השתכרו ארבע פעמים ויותר בשנה האחרונה, לעומת הצעירים היהודים. 

אקטיביים -באופן כללי, נשים תופסות ברמת סיכון גבוהה יותר את השימוש בחומרים הפסיכו -

השונים )שתיית אלכוהול פעמים אחדות בשבוע, שימוש בחשיש ובכדורי שינה/הרגעה( לעומת 

 משתכרות, פחות מעשנות הן, כאמור , בהתאמה(. בהתאמה26%-48%לעומת  36%-66%הגברים )

 . הגברים לעומתאקטיביים, -פסיכו בחומרים חוקי לא שימוש פחות ועושות פחות

 7%  שלוש פעמים או יותר בחודש האחרון(.  גבוההמן הצעירים דיווחו על מעורבות בהימורים בתדירות(

לעומת השיעור בקרב הצעירים היהודים  שניים מפיעל כך גבוה ביותר שיעור הצעירים הערבים שדיווחו 

, בהתאמה(. עוד נמצא כי בדומה לשאר התנהגויות הסיכון, שיעור גבוה יותר מן הגברים 5%לעומת  12%)

 (.בהתאמה, 3% לעומת 10%דיווחו על מעורבות בהימורים בתדירות גבוהה, לעומת הנשים )

 השתכרו ארבע פעמים ויותר בשנה  29-26וז נמוך יותר מן הצעירים בני השוואה לפי גיל מלמדת כי אח

לא נמצא הבדל מובהק מבחינה . , בהתאמה(14%לעומת, כאמור,  6%) 25-18האחרונה, לעומת בני 

. בהמשך לאותה מגמה, לא ביום בעישון סיגריה אחת לפחות 29-25לבני  24-20סטטיסטית בין בני 

דיווח על שימוש לא חוקי ב 29-26לבני  25-18נה סטטיסטית בין בני נמצאו הבדלים מובהקים מבחי

 אקטיביים ובמעורבות בהימורים. -כלשהו בשנה האחרונה, בתפיסת הסיכון בשימוש בחומרים פסיכו

  בדין מורשעים

 צעירים 1,000-ל 9.7-מ בגיל העלייה עם עלה( צבאיים דין בבתי)כולל  בדין המורשעים שיעור, 2013 בשנת

קבוצות  לושבש. צעירים 1,000-ל 16.0-ל 29-25 בני בקרב וירד, 24-20 בני צעירים 1,000-ל 22.7-ל 19-18 בני

נתונים למ"ס, גיל אלה, שיעור גבוה מעט יותר מן הצעירים הערבים הורשעו בדין, לעומת הצעירים היהודים )

 (.  2015, שנתיים
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 תמוגנּו

 : נפגעי עבירות שונות ואובדנות. אלהה בנושאים עוסק זה חלק

 (באלימות איום או ואלימות מיניות הטרדות)רכוש,  עבירה נפגעי
 : 24-20 בני בקרב כי נמצא 2014 בשנת שנערך החברתי בסקר

 דיווחו על כך מן הצעירים 16% –בשנה האחרונה היא הפגיעה השכיחה ביותר  רכוש מעבירות פגיעה. 

לעומת  18%אחוז גבוה יותר מן הצעירים היהודים דיווחו על פגיעת רכוש, לעומת הצעירים הערבים )

 , בהתאמה(.10%

 במיוחד, האחרונה בשנה מיניות הטרדות נפגעי היותם על( מן הצעירים דיווחו 6%לא מבוטל ) אחוז 

 מן הגברים(. 3%לעומת  9%) נשים

 4% באלימות איום או אלימות נפגעי היותםעל  דיווחוהצעירים  מן. 

 אובדנות
 :2012-2010 בשנים הבריאות משרד מנתוני לקוחים התאבדות ניסיונות ועל התאבדויות על הנתונים

 גברים)יותר  בממוצע נפש 100,000-ל 8.4 היה 2010 בשנת שהתאבדו הגברים שיעור, 24-15 בני בקרב 

 .הנשים בקרב בממוצע נפש 100,000-ל 2.0 של יותר נמוך שיעור לעומת(, יהודים

  נפש בממוצע בקרב  100,000-ל 293.6-ירד עם העלייה בגיל: מ 2012שיעור ניסיונות ההתאבדות בשנת

תופעת ההתאבדויות, בשתי  לעומת. 24-22נפש בממוצע בקרב בני  100,000-ל 135.5-ל 21-18בני 

 בני בקרב כי לציין ישגברים. קבוצות הגיל שיעור ניסיונות ההתאבדות של נשים גבוה יותר לעומת ה

 .נשמרות מגזר לפי המגמות אך, ירידה במגמת נמצא זה שיעור 29-25

 עולה כי שיעור  ,מגזר לפי 2011 בשנת 24-15 בני בקרב ההתאבדות ניסיונות שיעור את בודקים כאשר

נפש  100,000-ל 180.0נפש בממוצע לעומת  100,000-ל 202.9זה גבוה יותר בקרב הצעירים הערבים )

 .הערביות הצעירות בקרב במיוחד גבוה זה שיעור. (בקרב הצעירים היהודים

 רגשי ומצבאישית  רווחה .ה

 של היבטים וכןהחיים ותפיסת עתיד  ן: קשיים רגשיים, שביעות רצון מאלהפרק זה סוקר את הנושאים ה

 .אישית רווחה

 לטיפול פסיכולוגי  והיזקקות רגשיים קשיים

 נבנה מדד המסכם את מספר הקשיים הרגשיים שחוו  2013 בשנת שנערך החברתי הסקר מנתוני

. שינה הפרעותו לחץ, כאוןיד הם"תמיד" או "לעתים קרובות" בשנה האחרונה, וב 29-20צעירים בני 

( עולה מעט אחוז הצעירים שדיווחו 29-25, בקבוצת הגיל הבוגרת יותר )24-20לפי מדד זה, לעומת בני 

, אחוז 24-20, בהתאמה. בקרב בני 18%לעומת  14%: האחרונה בשנה יותרעל שני קשיים רגשיים או 

עומת הצעירים מן הצעירים הערבים דיווחו על שני קשיים רגשיים או יותר, ל שניים מפיהגבוה ביותר 

נתונים  עם אחד בקנה עולים, בהתאמה(. הבדלים אלה בין המגזרים 11%לעומת  28%היהודים )

 והתעסוקתי. אחרים על מצבם האישי של הצעירים הערבים שהוצגו עד כה, לרבות מצבם הכלכלי 
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 רונהלטיפול פסיכולוגי בשנה האח היזקקות עללשאלה  בחיוב השיבו 29-20מן הצעירים בני  7%-כ .

, בהתאמה( 6%לעומת  9%) הגברים לעומת, כך דיווחו 29-25 בנות הנשים מן יותר גבוה מעט אחוז

 (.2013)סקר חברתי, 

 ותפיסת עתיד  החיים ןמ רצון שביעות

 :2014 בשנת שנערך החברתי הסקר נתוני מתוך נבנו אלה מדדים

 במיוחד, כללי באופן, החיים ןמ מרוצים הם כי דיווחו 24-20 בני הצעירים של( 91%) המכריע הרוב 

מרוצים" או "בכלל  כל כך, "לא 9%מן הצעירים הערבים(. היתר,  78%לעומת  96%) יהודים צעירים

 .החיים ןמ "לא מרוצים

 חושבים הצעירים( 80%) שרוב נמצא, הקרובות בשנים הכלכלי המצב לשיפור ציפייה על לנתונים בדומה 

 היהודים הצעירים בקרב יותר נפוצה זו חיובית תפיסה". יותר " טובים יהיו חייהם הקרובות שבשנים

 , בהתאמה(.74%לעומת  82%) האחרונים אלה בקרב גם גבוהה היאאך  ,לעומת הצעירים הערבים

  בשני היגדים אלה. 29-25לבני  24-20הבדל מובהק מבחינה סטטיסטית בין בני העלתה לא השוואה לפי גיל 

  אישית רווחה

 היגדים. היגדים של שורה באמצעות( 2014, 2012) האירופי החברתי בסקר נבדק אישית רווחה של הנושא

 של האחרון בשבוע" )תחושות רגשית", "רווחה אושר תחושת: "מסכמים מדדים לארבעה כונסו אלה

 תחושת"ו( קשיים עם והתמודדות מסוגלות" )תחושת כללי(, "תפקוד ושמחה החיים ןמ הנאה, עצב, כאוןיד

" )התדירות שבה בשבוע האחרון השינה הייתה חסרת מנוחה, דברים נעשו במאמץ וחוסר יכולת חיוניות

 התקן ציוני בין השוואה. 7תקן בציוני מוצגים המסכמים המדדים(. 6"כלום" עשותמללהניע את עצמך 

 האירופי בסקר שהשתתפו המדינות ממוצע של לאלה המסכמים המדדים בארבעת ישראל של הממוצעים

" אושר תחושתב" האירופיות המדינות ממוצע מעל מדורגים 25-18 בני הישראלים הצעירים, ככלל כי מעלה

 0.29חיוניות" ) תחושת, בהתאמה( וב"0.07לעומת  0.20, בהתאמה(, ב"תפקוד כללי" )0.14לעומת  0.25)

 ".רגשית"רווחה  במדד בממוצע הבדלנמצא  לא, בהתאמה(. לעומת זאת, 0.05לעומת 

 

 חברתית-משפחתית השתייכות .ו

: "כתובת" ובהם, היבטים כמהב הצעירים של והחברתית המשפחתית השייכות לתחושת מתייחס זה פרק

ותחושת  ,משפחתייםאו  אישיים ובנושאים אם ירגיש מדוכא מעט או יזדקק לדבר עם מישהו לפנייה

 .24-20עבור בני  2014בדידות. מדדים אלה נבנו על בסיס הנתונים בסקר החברתי של הלמ"ס לשנת 

  "אם ירגיש מדוכא מעט או יזדקק לדבר  רגשיים בנושאים לקבלת תמיכה נפשית לפנייה"כתובת(

באחוזים  ,רגשיים בנושאיםקבלת תמיכה לבעדיפות ראשונה כללי, הצעירים פונים  באופן :עם מישהו(

. אחוז גבוה יותר מן הצעירים הערבים פונים 30%-כ –להוריהם, לבני זוגם ולחבריהם  ,די דומים

, 28%לעומת  49%) היהודים הצעירים לעומת, להוריהם ראשונה בעדיפות אלה נושאים לקבלת תמיכה

                                                   
 .6.3פרק -להרחבה בנוגע למקור המדדים ואופן בנייתם ראו תת 6
)סטיית  של ערכי ההתפלגותיחס לממוצע, תוך התחשבות בפיזור ציון תקן מייצג את מיקומו של ערך בהתפלגות ב 7

המדידה  סולמותתוך נטרול  תקן מאפשר להשוות בין ערכים המתקבלים מהתפלגויות שונותהציון  תקן(.
  .שונים( מדידה בסולמות)כלומר, משתמשים בציוני התקן כאשר המשתנים במדד הם  יםהמקורי
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עוד נמצא,  בהתאמה(. המגמות לפי מגזר מתהפכות כאשר ה"כתובת" לפנייה היא בני הזוג או חברים.

 להוריהם ראשונה בעדיפות רגשיים בנושאים קבלת תמיכהל כי אחוז גבוה יותר מן הגברים פונים

 אלה בנושאיםקבלת תמיכה למן הנשים(, בעוד שאחוז גבוה יותר מן הנשים פונות  30%לעומת  36%)

 מן הגברים(.  21%לעומת  31%) זוגן לבני ראשונה בעדיפות

  בעדיפות מן הצעירים פונים 53% :משפחתיים או אישיים בנושאים תמיכהל"כתובת" לפנייה 

קבלת ל פנייהל בדומה. משפחתיים או אישיים בנושאים לעצה זקוקים הם כאשר להוריהם ראשונה

 מגדר ולפי מגזר לפי מגמות אותן נמצאובנושאים אישיים או משפחתיים  גם, רגשיים נושאיםב תמיכה

 .להורים הפנייה בדפוס

 בעת משבר  לסמוך מי על להם אין כי דיווחו הצעירים מן( 5%) מיעוטשאין על מי לסמוך:  התחושה

 מן הצעירים היהודים(. 3% לעומת 12%או מצוקה, במיוחד הצעירים הערבים )

 מן הצעירים דיווחו כי הם חשו בדידות "לעתים קרובות". תחושה זו רווחת יותר  4% :בדידות תחושת

 מן הצעירים היהודים(.  3%לעומת  6%) בקרב הצעירים הערבים

 נפגשו הצעירים מן( 5%) מיעוט: פעם אף או נמוכה בתדירות לחברים התקשרועם חברים או  נפגשו 

 יותר גבוה אחוז כיפעם. גם במדד זה נמצא  אף או בחודש מפעם פחות לחבריםהתקשרו עם חברים או 

 מעט אחוז, בהתאמה(. 3%לעומת  12%) היהודים הצעירים לעומתדיווחו כך  הערבים הצעירים בקרב

 (.בהתאמה, 3% לעומת 8%) הגברים לעומת כך דיווחו נשים של יותר גבוה

 עם  שלהם( מן הצעירים אינם מרוצים מהקשר 3%) מיעוט: החברים עם הקשרן מ רצון שביעות-אי

, 2% לעומת 6%) לעומת הצעירים היהודים הערבים הצעירים בקרב יותר גבוה זה אחוז. החברים

 .(בהתאמה
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 דברי תודה

 בביצוע המחקר. מי שעזרחובה נעימה היא להודות לכל 

 . םהמשוב לממצאיליווי המחקר ועל לענת פנסו על ותודה רבה לאנשי הצוות מאשלים: ליואב בוקעי 

מרים נבות, ל: ברוקדייל, אשר סייעו בשלבים השונים של המחקר-ג'וינט-תודות לעמיתינו במכון מאיירס

לצביקה דויטש על המשוב  ;לדוח המחקרעל ליווי המחקר ועל הערותיה מנהלת מרכז אנגלברג לילדים ולנוער, 

עריכת  על נון-רונית בןלעל העזרה בסידור התרשימים בדוח;  מתוק-אביב לרויטללפרק העוסק בתעסוקה; 

 ליינמן על הפקת הדוח והבאתו לדפוס. על תרגום התמצית לאנגלית וללסלי ק נעמי הלסטדהלשון של הדוח, ל



 

 

 תוכן עניינים

 1 מבוא. 1
 1 רקע 1.1
 2 וניתוחוהמידע מקורות  1.2

 3 דמוגרפיים-סוציו מאפיינים. 2
 3 רקע כללי 2.1
 4 מידת דתיות 2.2
 5 נישואין והורות 2.3
 6 הסדרי מגורים 2.4

 7 . צבא, השכלה, תעסוקה ומסוגלות תעסוקתית3
 7 שירות בצה"ל ושירות לאומי 3.1
 8 השכלה 3.2
 11 מקצועית הכשרה 3.3
 12 הצעירים מבחינת לימודים ועבודה מצב 3.4
 15 משלח יד של צעירים עובדים 3.5
 16 שכיריםשעות עבודה שבועיות ושכר שעתי ממוצע )ברוטו( בקרב  3.6
 18 שביעות רצון מהעבודה ותחושת היעדר ביטחון תעסוקתי-אי 3.7
 19 מסוגלות תעסוקתית 3.8

 21 מצב כלכלי –. קיום פיזי 4
 21 צעירים החיים במשפחות מתחת לקו העוני 4.1
 22 הערכת הצעירים את מצבם הכלכלי 4.2

 25 . התנהגויות סיכון, מורשעים בדין ומוגנות5
 25 התנהגויות סיכון 5.1
 29 מורשעים בדין 5.2
 29 מוגנות 5.3

 31 . רווחה אישית ומצב רגשי6
 31 קשיים רגשיים והיזקקות לטיפול פסיכולוגי 6.1
 33 שביעות רצון מהחיים ותפיסת עתיד 6.2
 33 רווחה אישית 6.3

 35 חברתית-. השתייכות משפחתית7

 38 מגזר, מגדר, רמת דתיות וקבוצות גיל. סיכום של קשיים עיקריים, לפי 8
 38 קשיים עיקריים לפי מגזר 8.1
 41 קשיים עיקריים לפי מגדר 8.2
 42 קשיים עיקריים במגזר היהודי לפי רמת דתיות 8.3
 43 קשיים עיקריים לפי קבוצות גיל 8.4

 44 מקורות

 46 נספח א: טבלת מאפייני הסיכון
 47 נספח ב: לוחות נוספים

 50 נספח ג: מדדים מסכמים בנושא רווחה אישית, מתוך הסקר החברתי האירופי



 

 

 רשימת לוחות

 דמוגרפיים-סוציו מאפיינים: 2פרק 

 6  דתיות רמת לפי, 24-18 בני יהודים בקרב לילדים והורים נשואות/נשואים: 1 לוח
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 . מבוא1

 רקע 1.1

הולכת בתקופת המעבר לחיים בוגרים, על רקע גוברת ובעשורים האחרונים קיימת בעולם התעניינות 

(. 2014)נאון ואחרים,  ריםשינויים חברתיים רבים ושינויים במבנה שוק העבודה, המקשים במיוחד על צעי

וסיום לימודים, החזקת עבודה מתגמלת  זהות, השלמת לימודיםשכללו גיבוש  –בעבר, משימות התפתחויות 

. כיום לעומת זאת, השלמתן של ההתבגרות גיל שלהיו משימות עיקריות  –ומציאת בן זוג להקמת משפחה 

( Arnett, 2000(. ארנט )Osgood et al., 2005; Rossi & Rossi, 1990) 20-משימות אלו נמשכת לתוך שנות ה

הוא המשך זה , שלב לטענתו(. emerging adulthoodהתייחס לתקופה זו במונח "בגרות בהתהוות" )

לתאר את שלב "פסק הזמן" כדי  עשריםשל המאה ה 60-ל"מורטוריום", מונח שטבע אריקסון בשנות ה

ה מרחב של תמרון או לנער המתרחש בגיל ההתבגרות. בתקופה זו אמורים ההורים והחברה לאפשר לנער

 ,תפקידים חברתיים ואישייםמגוון דרך התנסות ב םלבחון את זהות לאפשר לבני הנוער כדיובדיקה עצמית, 

 . (196-187, עמ' 7, פרק 1976, אריקסון) זהות ברורהלגבש מטרה ב

הסיבות להתארכות תקופת המעבר מנעורים לבגרות הן ביולוגיות וחברתיות: גיל ההתבגרות ובו השינויים 

הפיזיולוגיים מתחיל מוקדם יותר ונמשך זמן רב יותר. שינויים רגשיים וקוגניטיביים גם הם מקדימים בשל 

תהליך התבגרות ארוך  רכישת ידע ומיומנויות בגיל צעיר מבעבר. תוחלת החיים מתארכת, ובכך מתאפשר

סיבה נוספת להתארכות תקופת המעבר היא אינדיווידואציה של מהלך  (.2008, בנבנישתיו זעיראיותר )

הורות( אינם נוקשים ←זוגיות←תעסוקה←החיים: בימינו הרצפים הטיפוסיים של מעבר לבגרות )לימודים

 מעצב אחד לכ, ולכן בעבר שהיה כשם נהומוב ברור אינו התחנות בין והקשר הסדר, Collins, 2001)כבעבר )

כך יכול הפרט להאריך את תקופת הלימודים וההכנה לעולם  סדרן. ואת המעבר במסלול תחנות לעצמו

משמעית ולנוע בין המצבים השונים -העבודה וכן לדחות את ההשתלבות בעבודה או אף לא לקבל החלטה חד

 ,yo-yo transitions( )Robsonיו" )-מעבר לבגרות "מעברי יו(. יש המכנים תהליך זה של 2007, ואחרים אזרחי)

ובעולם אינם ממהרים לצאת מבית ישראל שצעירים בלכך (. כמו כן, בעשורים האחרונים יש עדות 2008

הוריהם; הם נשארים סמוכים על שולחנם לתקופה ארוכה ואף חוזרים הביתה כשהם נתקלים בקשיי 

 (.2008, בנבנישתיו זעיראפרנסה )

קיימת דאגה מיוחדת לצעירים . בשנים האחרונות הולך גם בישראלגובר והעניין בפלח אוכלוסיית הצעירים 

"בסיכון", שהם בעלי צרכים רבים במיוחד עקב קשיים אישיים ו/או עקב הרקע המשפחתי והתנאים 

יבים ם המחיייחודייצרכים אלה צעירים לגיסא, מחד יש הכרה בכך שבהם הם חיים. שהסביבתיים 

, אין כיום מספיק שירותים גיסא אך מאידך (2009, קטןהתייחסות מיוחדת של השירותים החברתיים )

 . לצעירים בכלל ולצעירים בסיכון בפרטהמיועדים 

לקידום תכנית  –לאומית בשם "יתד" תכנית ליזום  ת ממשלההחלטהתקבלה  2016 אוקטוברבעל רקע זה, 

את התכנית, שאמורה . 8ולשם כך להקצות משאבים משמעותיים סיכוןבמצבי  18-25וצעירות בני  צעירים

 , הרווחה והשירותים החברתיים )להלן: משרד הרווחה(העבודהמשרד , יוביל 2017שנת להתחיל לפעול ב
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וצעירות . מטרת התכנית היא לסייע לצעירים חברתייםארגונים עם ונוספים  ממשלה משרדיעם בשיתוף 

במצבי סיכון לממש את הפוטנציאל האישי שלהם, לשלב אותם בחברה ובקהילה כאזרחים תורמים ולאפשר 

והתעסוקתית. התכנית מבקשת לתת מענה לאוכלוסייה להם להשיג עתיד בטוח ברמה האישית, המשפחתית 

 שאינה זוכה כיום לסיוע הנדרש לה כדי לצלוח בהצלחה את המעבר לחיים בוגרים עצמאיים. 

 םציגינהשתתפו בהם ו מנכ"ל משרד הרווחהל ידי עאשר רוכזו  ,תהליכי החשיבה והפיתוח של התכניתב

התייחסו  ,אקדמיההן מו הפילנתרופיהן , משלישיהמגזר ן המ ,ישראל אשלים-מג'וינט ,משרדי ממשלהמ

; מיומנויותו תעסוקה, השכלה: סיכון במצבי להימצא יםלולע וצעירים ותצעיר בהםש חיים תחומי לארבעה

, הנשענים חיים אלה מיותחהשתייכות משפחתית וחברתית. רווחה אישית; קיום פיזי, בריאות ומוגנות; 

על  ,ריםעל הניעות החברתית של הצעי רבותלהשפיע  יםעשוי, OECD-הרגון על מדדי איכות חיים של א

 חייהם. איכותועל  שלהםתחושת הרווחה 

ובפיתוחה וכן עוסק בפיתוח  תכניתהמסייע למשרד הרווחה ולשותפיו בהנעת ה ,אשלים-ישראל וינטג'

לספק מסד נתונים עדכני  בבקשהברוקדייל -ג'וינט-מאיירס למכון פנה, תכניות שונות לצעירים במצבי סיכון

תוך התייחסות  . דוח זה מספק תמונה מקיפה על כלל הצעירים בישראלומקיף על צעירים וצעירות בישראל

 רוטיפ או)ר תחום בכל הסיכון למצביובניסיון לתת תשומת לב מיוחדת  ,9לעיל שצוינו החייםלארבעת תחומי 

 א(.  בנספחשל מצבי הסיכון 

 פיתוח לצורךלכל הגורמים העוסקים בצעירים בישראל  בסיס לשמש יוכלוהמוצגים בדוח זה  הנתונים

, לצורך "יתד" על פיתוח תכנית האמונהעבור הוועדה מידע ובאופן מיוחד להציע תשתית  ,ותכניות מדיניות

 התאמתה המרבית למאפייני הצעירים. 

  ניתוחו והמידע מקורות  1.2

הנתונים המוצגים הם פרי עיבוד מיוחד שנערך  רובדוח זה מתבסס על מקורות מידע קיימים. חשוב לציין, כי 

בצי הסקרים השונים שבהם נעשה שימוש בניתוח. כל הסקרים מתייחסים לשנים ובמכון ברוקדייל מתוך ק

 :קטגוריותלשלוש לחלק את מקורות המידע אפשר האחרונות. 

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה סקרי .1

 ( '2014'סקר הוצאות משקי בית) –  29-25ובנושאים נבחרים גם בני  ,24-18בני 

 ( '2014; 2013'סקר חברתי )–  29-25ובנושאים נבחרים גם בני  ,24-20בני 

 ( '2014; 2011'סקר כוח אדם) –  29-18בני.  

  נוספים לאומיים-ןובי ארציים סקרים .2

 ( סקר חברתי אירופי'ESS( ')2012;2014) –  29-25-ו 24-18ובנושאים נבחרים גם לפי בני  ,25-18בני 

 מחקר אפידמיולוגי 2009בקרב תושבי מדינת ישראל  'השימוש בחומרים פסיכואקטיביים :VII '

 25-18בני  –( 2009, בר המבורגר ואחריםמבוסס על )

                                                   
; צבא, השכלה, תעסוקה ומסוגלות תעסוקתיתהמידע על ארבעת תחומי חיים אלה אורגן בדוח בחמישה פרקים:  9

השתייכות ; רווחה אישית ומצב רגשי; התנהגויות סיכון, מורשעים בדין ומוגנות; מצב כלכלי – קיום פיזי
 . חברתית-משפחתית
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  משאבים, חסמים  –שנות לימוד או פחות: השתלבות בתעסוקה  12בעלי  בישראלעובדים 'צעירים

 26-23בני  –( 2014סטרבצ'ינסקי ואחרים, -כאהןמבוסס על וצרכים' )

  משאבים, חסמים וצרכים'  –'צעירים בישראל שאינם עובדים ואינם לומדים: השתלבות בתעסוקה

 .26-23בני  –( 2014נאון ואחרים, מבוסס על )

 (לאומיים-ןובי)ישראליים  רשמיים וגופים הממשלה משרדי ידי על הנאספים נתונים .3

  ( 2014' )משרד הבריאות, 2012-2004; נסיונות התאבדות 2011-1981'אובדנות בישראל: התאבדויות– 

  24-18בני 

  :24-18בני  – 2015 נתונים שנתייםלמ"ס, דיווח משטרת ישראל, בתוך 

 25-18בני  –( 2014)למ"ס קבצי אוכלוסייה של ה 

 בסיס הנתונים של מדינות OECD (2014 )–  29-20בני. 

 משתנים: כמה לפי  עשהוח נהנית

 לאורך כל הדוח מוצגת שונות בין גברים לנשים ובין יהודים לערבים :ומגזר מגדר 

 לצעירים  ותהשוואקסט טבת ועם זאת מובאו, 25-18צעירים בני  מוצג עבורהמידע ן חלק גדול מ: גיל

-24 – קבוצות גיל לשתיבהרחבה הנתונים מתייחסים בנושאים מסוימים הנושאים.  ברובבוגרים יותר 

זאת מאחר שהשתתפות בשירות צבאי )שנתיים בקרב הצעירות  – . השכלה ותעסוקה(1): 29-25-ו 18

ושלוש שנים בקרב הצעירים( או בשירות לאומי מעכבת את השתלבותם של רוב הצעירים היהודים 

בדוק שינויים ל כדי  – מצב רגשי. רווחה אישית ו(2) ;תיכונית ובתעסוקה-במסגרות של השכלה על

ביחס לקבוצות הגיל שמקורות המידע אפשרו, במסגרת טווח  עשהבתחום זה עם העלייה בגיל. הניתוח נ

-25או  24-18, 24-20הממצאים מתייחסים לטווח הגיל ן הגיל שמעסיק אותנו בעבודה זו. חלק גדול מ

שונים להלן(. טווח הגיל פירוט טווחי הגילים לפי הסקרים הראו ) 29-25גם לבני  ,וחלקם, כאמור 18

  .הנתונים של המידע מקורצוין בבירור בכל לוח, כמו גם משמוצג 

 בנושאים מסוימים מוצגים הנתונים גם לפי רמת דתיות במגזר היהודי.  :דתיות רמת 

 לאומיות. -נוסף על כך, יוצגו במידת האפשר השוואות בין

  דמוגרפיים-סוציו. מאפיינים 2

והסדרי  והורות נישואיןמידת דתיות,  הםשל צעירים בישראל, וב דמוגרפיים-סוציוזה סוקר מאפיינים  פרק

  .מגורים

  כללי רקע 2.1

 (2014סוף שנת אוכלוסייה של הלמ"ס,  בציוקמקור: )

 1,442,000-ו המדינהמכלל אוכלוסיית  12% שהם, 25-18צעירים בני  974,000 חיו בישראל 2014שנת  בסוף

 .האוכלוסייהמכלל  17% שהם, 29-18צעירים בני 
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27

73

ערבים יהודים ואחרים

 :כי עולה 1 מתרשים

 73%  דרוזים כולל) ערביםהם  27%-ו עולים( 16%-ותיקים ו 57%)מהם  יהודיםהם  25-18מבני 

 ותיקים 60%יהודים )מהם  79%ההתפלגות לפי מגזר דומה מאד: 29-26בקרב הצעירים בני  ;( ובדואים

 .בנספח ב( 1-)לוח ב ערבים 21%-עולים( ו 19%ו

 ובני עולים) אתיופיה יוצאיהם  3%-כ, לשעבר מ"מבריה עולים ובני עוליםהם  9%-כ, היהודי במגזר 

 .מערבה ארצותמ בעיקר, אחרות מארצות עוליםהם  4%-וכ( עולים

 
 הצעירים( מכלל אחוזלפי מגזר ומוצא ) ,בישראל 25-18התפלגות בני : 1תרשים 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 2014 סוףקובצי אוכלוסייה של הלמ"ס, מקור: 
 כולל בני משפחות עולים שלא הוגדרו יהודים 1

 
 

  מידת דתיות 2.2

 (2014הלמ"ס,  שלסקר הוצאות משקי בית  :קורמ)

 עולה כי: 2מתרשים 

 מסורתיים– 28%, דתיים או חרדים עצמם הגדירו 24-18בני  היהודים הצעירים מן( 26%) כרבע ,

 .אחרת עצמם הגדירו 8%-ו דתיים לא/חילונים – 38%

 לא – 14%, מסורתיים – 48%, מאוד דתיים או דתיים עצמם הגדירו 28%, הערבים הצעירים קרבב 

 . אחרת עצמם הגדירו 10%-ו דתיים

16

57

עולים ובני עולים ותיקים  
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 (באחוזים) , לפי מגזר24-18רמת דתיות של בני : 2תרשים 
 

 2014סקר הוצאות משקי בית של הלמ"ס, מקור: 

 

 והורות נישואין 2.3

 (2014הלמ"ס,  שלסקר הוצאות משקי בית  :קורמ)

 עולה כי: 3מתרשים 

 9% נשואים 24-18בני  הצעירים ןמ. 

 (. בהתאמה, 8% לעומת 14%) היהודים הצעירים לעומת, נשואים הערבים הצעירים מן יותר גבוה אחוז 

 (. בהתאמה, 4% לעומת 15%)הגברים  לעומת, נשואותמן הנשים  יותר גבוה אחוז 

 מגדר ולפי מגזר לפי מגמות אותן, בהתאמה. 7% – יותר מעט נמוך לילדים הורים שהם הצעירים אחוז 

 .זה בהיבט גם נמצאו

 (באחוזים, לפי מגזר ומגדר )24-18: נשואים/נשואות והורים לילדים בקרב בני 3תרשים 

 
 2014, מקור: סקר הוצאות משקי בית של הלמ"ס

 **P<0.01  
 

11

15

3** 4**

11
14

6**
8**7

9

0

5

10

15

20

הורים ות/נשואים

נשים גברים ערבים יהודים כ"סה

11    

15    

28    

38    

8    

יהודים

חרדים

דתיים

מסורתיים  

לא דתיים/חילונים

אחר

2

26

48

14

10

ערבים

דתיים מאוד  

דתיים

מסורתיים  

לא דתיים/חילונים

אחר
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)לוח  דתיות רמת לפי 24-18 בני יהודים בקרב ונבדק לילדים הורים שהם אלה ואחוז שנישאו הצעירים אחוז

 לעומת(, 25%) לילדים הורים משמשיםו( 35%) נשואים החרדים הצעירים מן בהרבה גבוה אחוז ,כצפוי. (1

  .האחרים היהודים הצעירים

 (באחוזים), לפי רמת דתיות 24-18בני נשואים/נשואות והורים לילדים בקרב יהודים  :1לוח 
 חילונים מסורתיים דתיים חרדים 

(N) (65,579) (84,522) (158,521) (216,432) 

 4 4 11 35 **אחוז נשואים/ות
 2 3 7 25 אחוז הורים לילדים**

 2014, ס"הלמ של בית משקי הוצאות סקרעיבוד מיוחד מתוך מקור: 
 **P<0.01  

 

  24-18 בני הצעירים לעומת יותרהרבה שנשואים ושהם הורים גבוה  29-25הצעירים בני , אחוזי כצפוי

 בהתאמה.  ,7% לעומת 32%-ו 9% לעומת 42% על ועומדים

  מגורים הסדרי 2.4

  (2014הלמ"ס,  שלסקר הוצאות משקי בית מקור: )

 :כי עולה 4 מתרשים

 (זוגה בת/בן הורי עם כולל) םהוריה עם יםגר 18-24בני  הצעירים (86%) רוב.  

 לעומת 89%) היהודים הצעירים לעומת, ההורים עם יםגר הערבים הצעירים מן יותר מעט גבוה אחוז 

 6%שותפים לדירה(: או עם  משפחתי )לבד-מעט יותר במשק בית לא יםהאחרונים גר(. בהתאמה, 85%

 מן הצעירים הערבים. 2%לעומת 

  בהתאמה(.81%לעומת  92%ההורים, לעומת הנשים )אחוז גבוה יותר מן הגברים גרים עם , 

 (באחוזיםלפי מגזר ומגדר ) ,24-18הסדרי מגורים של בני : 4תרשים 

 
 2014סקר הוצאות משק הבית של הלמ"ס, מקור: 

**P<0.01  
1
 (קרובים לא) בדירה שותפים עם או לבד גרים 

 

2
 דוריים-תלת בית ומשקי זוג בת/בן הורי עם גרים כולל 

13
5 9 9 9

81 92 89 85 86

6 3 2 6 5

0

20

40

60

80

100

נשים **גברים ערבים **יהודים כ"סה

(ללא הורים)עם משפחה משלהם  עם ההורים משק בית לא משפחתי
2  1  
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 אחוז גבוה במיוחדהעלתה כי  ,(בבנספח  2ב)לוח  לפי רמת דתיות ,יהודיםצעירים בקרב  זו שאלה של בחינה

הצעירים ( 85%-מסורתיים מתגוררים עם ההורים )כולל עם הורי בן/בת הזוג(. רוב )כצעירים ה( מן ה94%)

חרדים שמתגוררים עם ההורים הוא הצעירים הדתיים והחילונים מתגוררים גם הם עם ההורים. אחוז ה

 . ( מתגוררים עם משפחה משלהם34%, והשאר )66% –הנמוך ביותר 

בקרב הצעירים  86%  לעומת 42%מובהק:  באופן יותרהגרים עם הוריהם נמוך  29-25הצעירים בני  אחוז

 בהתאם. זאת בהתאמה 9%לעומת  44%:משלהם בית במשק גר בקרבם יותר גבוה אחוז ואילו 24-18בני 

 .  יותרהבוגרים  צעיריםהלעלייה באחוז הנשואים בקרב 

 

 סוגלות תעסוקתיתומ תעסוקה ,השכלהצבא, . 3
ושילוב  , תעסוקהרמת השכלה ,לאומיה שירותוה שירות בצה"לה היקף ובהם, נושאיםכמה פרק זה סוקר 

 . היבטים של מסוגלות תעסוקתית של לימודים ותעסוקה, וכן

 בצה"ל ושירות לאומי שירות  3.1

  (ברוקדייל-ג'וינט-; סקר צעירים של מכון מאיירס2014למ"ס, של ה יתסקר חברמקור: )

 :כי עולה 2 מלוח

 66%  29-25 ( מבני69%ואחוז דומה ) שירתו בצה"ל, 24-20הצעירים היהודים בני מן . 

 מהן(. 60%-(, לעומת הנשים )כ73%-80%) שירתו בצה"לגבוה יותר מן הגברים אחוז  ,גילהשתי קבוצות ב  

  מסתמן כי רק  שירתו בשירות לאומי. 29-20בני הצעירים היהודים ן ( מ8%-11%) לא מבוטלאחוז

 .(להלןלכך ניתן למצוא חלקי )תימוכין  רתו בשירות זהימיעוט מן הגברים ש

 (באחוזיםומגדר ), לפי גיל לאומיבשירות או  "לבצה רתוישש 29-20 בנייהודים  :2לוח 
 24-20 29-25 
 

 הכול-ךס
 גדרמ

 הכול-ךס
 גדרמ

 נשים גברים נשים גברים 
(N) (441,890) (225,766) (216,124) (449,865) (222,923) (226,942) 

 59 **80 69 58 **73 66 בצה"ל רתויש
 15 -- 8 20 -- 11 בשירות לאומי רתויש

 2014, חברתי של הלמ"סהסקר עיבוד מיוחד מתוך המקור: 
 **P<0.01  ;כוכביות בטורים "גברים" מסמנות הבדלים מובהקים בין הגברים לבין הנשים בתוך כל קבוצת גיל(
 הבדלים לפי גיל אינם מובהקים(ה

 40%ות דגימה מעל מציין טעוי --הסימון  הערה:
 

סוגיה מעניינת נוספת היא היקף הצעירים ששירתו בצה"ל שירות חלקי בלבד. מאחר ונתון זה אינו מופיע 

בני  יהודיםצעירים סקר צעירים שנערך על ידי מכון ברוקדייל בקרב בסקרי הלמ"ס, בחרנו להציגו מתוך 

לא עובדים ולא המשתייכים לשתי הקבוצות הבאות מבחינת מצב תעסוקתן: הראשונה, צעירים ש 26-23

האלה  היהודים הצעירים( 65%) מרבית. או פחות ות לימודשנ 12ובעלי לומדים; השניה, צעירים שעובדים 

 שירתו מהם 10%. אולם לאומי בשירות שירתו 7%, עדיין משרתים בקבע(או ש) "לבצהשירות מלא  שירתו

 .18% –, לא שירתו כלל והיתר, בלבד חלקיבצה"ל שירות 
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  השכלה 3.2

 הסקר לנתוני השוואה נעשתה וכן, ביותר הגבוהה התעודה לפי הצעירים של ההשכלה רמת נבחנה זה בנושא

 .האירופי החברתי

 התעודה הגבוהה ביותררמת השכלה לפי 

 (2014סקר חברתי אירופי, ; 2011סקר כוח אדם של הלמ"ס, מקור: )

 .29-25ובני  24-18ת לפי שתי קבוצות גיל: בני מוצג 3 בלוח ההשכלה רמת

 24-18בני 
 14%  בעלי תעודת בגרותהם  58%-ו סיימו תיכון ללא תעודת בגרות 19%לא סיימו תיכון, מן הצעירים. 

תיכונית )אקדמית או -תעודה על (9%יחסית של צעירים ), לאחוז נמוך טווח הגיל הזהכצפוי בהתאם ל

 אקדמית(. לא

 12%לעומת  21%הצעירים היהודים ) , לעומתתיכוןתר מן הצעירים הערבים לא סיימו אחוז גבוה יו ,

 בהתאמה(.

 .השכלה נמוכה שכיחה הרבה יותר בקרב הגברים לעומת הנשים 

 29-25בני 
 ( השכלה על29-25כצפוי, לאחוז גבוה הרבה יותר בקבוצת הגיל הבוגרת יותר )-תיכונית )אקדמית ולא-

  .על תכונית לא אקדמית( 12%-אקדמית ו 26%) 38% –אקדמית( 

  לאחוז גבוה מעט יותר מן הצעירים היהודים השכלה אקדמית, לעומת הצעירים הערבים )הפער עומד

 34-30כאשר בדקנו את היקף הצעירים בני ש יש לציין,(. בהתאמה 22%-ו 27%: נקודות האחוז 5על 

 44%נקודות האחוז:  27מתרחב מאד ועומד על בעלי השכלה אקדמית נמצא כי הפער בין המגזרים 

  , בהתאמה.17%לעומת 

  בעלי השכלה אקדמית, וקרוב לאחוז בקרב  25-29למרות האחוז הלא מבוטל של הצעירים הערבים בני
-24שיעור זהה לקבוצת גיל  – 21%בם לא סיימו תיכון )רהצעירים היהודים, יש לציין שאחוז גבוה מק

 (.7%הודים )הצעירים הי לעומת(, 18

  :18%, לעומת אקדמיתבעלות השכלה  34%גם בקבוצת גיל זו נמצא כי נשים משכילות יותר מגברים 

 מן הגברים.
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 (באחוזיםגיל, מגזר ומגדר ) לפיגבוהה ביותר שקיבלו, ההתעודה על פי  29-18רמת השכלה של בני : 3לוח 
 24-18 29-25 
 

 הכול-ךס
-ךס מגדר מגזר

 הכול
 מגדר מגזר

 נשים גברים ערבים יהודים נשים גברים ערבים יהודים 
(Nמשוקלל ) (818,628) (619,531) (199,097) (417,033) (401,595) (583,800) (473,696) (110,104) (299,652) (284,148) 

 100 **100 100 **100 100 100 **100 100 **100 **100 הכול-ךס
לא סיימו 

 תיכון
14 12 21 19 9 11 7 21 13 7 

תיכון סיימו 
תעודת ללא 

 בגרות

19 19 19 23 15 17 16 19 21 12 

תיכון סיימו 
תעודת עם 

 בגרות

58 61 49 52 64 35 37 28 37 33 

סיימו מוסד 
תיכוני, -על

 לא אקדמי

6 6 5 4 7 12 13 10 11 14 

תואר סיימו 
 אקדמי

3 2 6 2 5 26 27 22 18 34 

 2011, מקור: עיבוד מיוחד מתוך סקר כוח אדם של הלמ"ס
 **P<0.01  (; הכול-סך)ב 29-25-ו 24-18מסמנות הבדלים מובהקים בין קבוצות  הכול-סך – 24-18)כוכביות בטור 
 גברים ונשים בין  –כוכביות בטורים "יהודים" מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים וערבים, בטורים "גברים"     

 .ך כל קבוצת הגיל(בתו
 

לבין צעירים  29-18בין צעירים ישראלים בני לפי התעודה הגבוהה ביותר של רמת ההשכלה השוואה ן המ

 כי: עולההאירופי ממדינות שהשתתפו בסקר החברתי 

  הגיעה להישגים ניכר כי מערכת החינוך בישראל  שנות לימוד או פחות ללא תעודת בגרות: 12סיום

נמוך יותר אחוז כך נמצא כי . שנות לימוד לפחות 12 התמדה בלימודים עד סיום לשמרשימים בנושא 

שנות לימוד או פחות ללא תעודת  12הם בעלי השכלה נמוכה של  24-18הצעירים הישראלים בני מן 

בקרב הצעירים  25%, לעומת הצעירים במדינות האירופיות שהשתתפו בסקר, למעט שוודיה: בגרות

 .(5)תרשים  42%אחוז ממוצע בקרב הצעירים במדינות האירופיות העומד על הישראלים לעומת 

 ( 29-25)בני הצעירים הישראלים גבוה יותר מן אחוז ל תיכונית )אקדמית ולא אקדמית(:-השכלה על

ירופיות שהשתתפו הצעירים במדינות הא מקביל בקרבההממוצע האחוז  , לעומתתיכונית-השכלה על

המדינות המשתתפות  21ישראל ממוקמת במקום השביעי מתוך  בהתאמה., 41%לעומת  46%בסקר: 

 (.6בסקר )תרשים 
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 בגרותתעודת סיימו תיכון ללא שלא סיימו תיכון או בישראל ובמדינות אחרות ש 24-18: בני 5תרשים 
 )באחוזים(

 
 2014מקור: סקר חברתי אירופי, 

 **P<0.01  ישראל ושאר המדינות()הבדלים מובהקים בין 

 

 תיכונית )אקדמית ולא אקדמית(-בישראל ובמדינות אחרות, בעלי השכלה על 29-25: בני 6תרשים 
 )באחוזים(

 

 2014נתוני סקר חברתי אירופי, מקור: 
 *P<0.05 )הבדלים מובהקים בין ישראל ושאר המדינות( 

23.7

24.8**
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  הכשרה מקצועית 3.3

 (2014הלמ"ס,  של סקר חברתי: מקור)

 נשאלו האם הם למדו בקורסים להכשרה מקצועית, כגון: הנהלת חשבונות, תכנות ונגרות. המרואיינים

 עולה כי: 7מתרשים 

 24-20בני 

 14% בקורס להכשרה מקצועית בעברלמדו הצעירים ן מ. 

  לעומת  15%לעומת הצעירים הערבים ) למדו בקורס דומה,אחוז גבוה יותר מן הצעירים היהודים

 , בהתאמה(.10%

  11%לעומת  17%לעומת הגברים ) למדו בקורס להכשרה מקצועית,אחוז גבוה יותר מן הנשים ,

 בהתאמה(.

 29-25בני 

  אותן מגמות לפי 25%-להלומדים בקורסים מקצועיים כצפוי, בקבוצת הגיל הבוגרת יותר עולה אחוז .

 גם בקבוצת גיל זו.מגזר ולפי מגדר נמצאו 

 (באחוזיםשלמדו בקורס להכשרה מקצועית, לפי גיל, מגזר ומגדר ) 29-20: בני 7תרשים 

 

 

 

 
 

 2014מקור: סקר חברתי של הלמ"ס, נתוני 
*P<0.05** ,P<0.01 
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  הצעירים מבחינת לימודים ועבודהמצב  3.4

 ( OECD ,2014; בסיס הנתונים של 2014, סקר כוח אדם של הלמ"סמקור: )

 והמשך לימודים )כולל שילוב ביניהם(.  מציגים נתונים על עבודהבנספח ב  3-בולוח  9, 8תרשימים 

 כי:עולה והלוח מן התרשימים 

 24-18בני 

 %61 לימודים משלבים %10-ו עובדים רק מהם %51. (10א)כולל משרתים בצב הצעירים עובדים מן 

 .ועבודה

 עובדיםאינם ו לומדים אינם 20%-ו לומדים רק מהם 19%: עובדים אינם 39%, היתר (NEET - Not in 

Employment, Education or Training). 

  לעומת  57%עובדים, לעומת הצעירים היהודים )אינם אחוז גבוה הרבה יותר מן הצעירים הערבים

לומדים: אינם עובדים ואינם הצעירים ש, בהתאמה(. בולט במיוחד הפער בין המגזרים בקרב 33%

 , בהתאמה.16%לעומת  32%

 זאת לעומת, בהתאמה(. 46%לעומת  56%גבוה יותר מן הגברים רק עובדים, לעומת הנשים ) אחוז ,

 לימודים ועבודה(משלבות הלומדות )כולל נשים  ,הגברים לעומת, הנשים מן יותר מעטאחוז גבוה 

 .(בהתאמה, 18% לעומת 23%) לומדותאינן עובדות ו אינן ,לחלופין, או (בהתאמה, 26% לעומת 31%)

 29-25 בני

 ויורד אחוז  (74%-ל 61%-) מ העובדים הצעירים אחוז עולה, יותר הבוגרת הגיל לקבוצת במעבר

 .(26%-ל 39%-)מ דיםעובאינם הצעירים ש

 הצעירים לעומת, עובדים אינם הערבים הצעירים מן יותר הרבה גבוה אחוז, זו גיל בקבוצת גם 

 לומדים ולא עובדים שלא הצעירים בקרב המגזרים בין הפער(. בהתאמה, 23% לעומת 40%) היהודים

הצעירים היהודים  אחוז, בהתאמה. השוואה בין המגזרים מלמדת עוד כי 11%לעומת  35%תרחב: מ

 הצעירים בקרב אחוזה, לעומת ארבעהשלומדים )כולל המשלבים לימודים ועבודה( גבוה כמעט פי 

 אור) בעלי ההשכלה האקדמיתזרים באחוז זאת בהתאמה להבדל בין המג (.9%לעומת  34%) הערבים

 .34-30, ובמיוחד בקרב בני (3 לוח

  קרב המגמה באין הבדל בין נשים לגברים באחוז העובדים.  25-29בקרב בני , 24-18לעומת בני

מן  24%לעומת  ,מן הגברים לומדים 33%מתהפכת: לומדים )כולל שילוב של לימודים ועבודה( ה

עובדים  אינםש צעירים קרבב ,מגדר לפיאותה מגמה  נמצאה ,24-18בדומה לבני הנשים. עם זאת, 

 מן הגברים.  12%הנשים לעומת  מן 20% –לומדים  אינםו

                                                   
 כול העובדים בסקרי הלמ"ס.-משרתי צבא סדיר וצבא קבע נכללו בסך 10
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 1(באחוזיםמבחינת לימודים ועבודה, לפי גיל ) 18-29בני  מצב: 8תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .2014סקר כוח אדם של הלמ"ס, 

**P<0.01 
 כולל "אחרים" 1

 NEET - Not in Employment, Education or) עובדיםאינם לומדים ואינם ש 29-18בני : 9תרשים 

Training), ( באחוזיםלפי גיל, מגזר ומגדר) 
                  

 
 
 
 
 

 2014סקר כוח אדם של הלמ"ס, 
**P<0.01 
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בקרב הצעירים  כי נמצא. מגזר כלעבור כל קבוצת גיל בנפרד ההתפלגות לפי מגדר בתוך נבדקה  כמו כן

זאת,  עם. מגדר לפי, לומדיםאינם ו עובדיםאינם שאין הבדל משמעותי באחוז הצעירים  ,29-18היהודים בני 

 בני)בקרב  הערבים הגברים לעומת, לומדות ואינן עובדות אינן הערביות הנשים מן ריות הרבה גבוה אחוז

  (.בהתאמה, 18% לעומת 54%: 29-25 בני בקרב; בהתאמה, 21% לעומת 45%: 24-18

לומדים, לפי האשכולות אינם עובדים ואינם ש 29-18 בני הצעירים התפלגות את בדקנו נוסף לכך

עם העלייה בדירוג האשכול כלכליים של יישוב המגורים בהתאם לדירוג הלמ"ס. נמצא כי -החברתיים

לומדים )סקר הוצאות אינם עובדים ואינם כלכלי של יישוב המגורים, כך יורד אחוז הצעירים ש-החברתי

  (.2014משקי בית, 

 OECD-לומדים בישראל ובמדינות האינם עובדים ואינם השוואה בין צעירים שמוצגת  11-10בתרשימים 

 :2014בשנת 

  לאחוז  דומהלומדים אינם עובדים ואינם חוז הצעירים הישראלים שאנמצא כי , 24-20בקרב בני

 .(10)תרשים  19%-כ – OECD-של צעירים אלה במדינות ההממוצע 

  עובדים אינם לפיה אחוז הצעירים הישראלים שומסתמנת מגמה חיובית ( 29-25)בני עם העלייה בגיל

 . (11)תרשים  , בהתאמה23%לעומת  OECD :15%-האחוז הממוצע במדינות הן לומדים נמוך מאינם ו

 2 ,1)באחוזים( OECD-(, בישראל ובמדינות הNEETשאינם לומדים ואינם עובדים ) 20-24בני  :10 תרשים

 
 OECD ,2014 http://stats.oecd.org//Index.aspxבסיס הנתונים של מקור: 

 אינם לומדים, אינם עובדים ואינם משרתים בצבא 1
 (2014לא כולל צ'ילה, יפן וקוריאה הדרומית )אין נתונים עבור  2
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 2, 1)באחוזים( OECD-הבישראל ובמדינות (, NEET)עובדים אינם לומדים ואינם ש 25-29: בני 11רשים ת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  OECD ,2014 http://stats.oecd.org//Index.aspxבסיס הנתונים של מקור: 

 אינם לומדים, אינם עובדים ואינם משרתים בצבא 1
 (2014לא כולל צ'ילה, יפן וקוריאה הדרומית )אין נתונים עבור  2

  עובדים צעירים של יד משלח 3.5

 (2014הלמ"ס,  של סקר הוצאות משקי ביתמקור: )

התפלגות מוצגת  12בתרשים  .סדיר בצבא המשרתים חיילים כוללים אינםלהלן  3.8-3.5 סעיפיםב נתוניםה

הם מ .מגזר ומגדרזו גם לפי התפלגות בנספח ב מוצגת  4-בלוח ב ., לפי גיל29-18בני  עובדיםמשלחי היד של 

 עולה כי:

 24-18בני 

 פקידות, מכירות ושירותיםמקצועות בעובדים צעירים ה( מן 49%)מחצית כ.  

  ,פקידות, מכירות מקצועות בעובדים אחוז גבוה יותר מן הצעירים היהודים, לעומת הצעירים הערבים

 24%, בהתאמה( ובמקצועות ניהוליים, אקדמיים, חופשיים וטכניים )29%לעומת  55%ושירותים )

, לעומת הצעירים זאת, אחוז גבוה יותר מן הצעירים הערבים, בהתאמה(. לעומת 13%לעומת 

לעומת  25%או כבלתי מקצועיים ), בהתאמה( 8%לעומת  33%) כפועלים מקצועייםעובדים  היהודים,

 , בהתאמה(.13%

  עובדים , לעומת נשים,גברים. 63% – פקידות, מכירות ושירותיםמקצועות בעיקר ב עובדותנשים 

 22%) וכבלתי מקצועיים , בהתאמה(4%לעומת  23%) יותר כפועלים מקצועייםהרבה  יםגבוה יםבאחוז

 (., בהתאמה10%לעומת 

 OECD 23.0ממוצע 

http://stats.oecd.org/Index.aspx
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 29-25בני 

 עולה  (,3לוח  אור)תיכונית )אקדמית ולא אקדמית( -בהתאמה לעלייה באחוז הצעירים בעלי השכלה על

(, ויורד 50%-ל 22%-)מ במקצועות ניהוליים, אקדמיים, חופשים וטכניים עובדיםהאחוז הצעירים 

והעובדים ( 32%-ל 49%-)כאמור, מפקידות, מכירות ושירותים מקצועות בהעובדים אחוז הצעירים 

 (.3%-ל 16%-מכבלתי מקצועיים )

  נמצאו אותן מגמות לפי מגזר.24-18בדומה לבני , 

  הגברים במקצועות ניהוליים, אקדמיים, חופשיים וטכניים, לעומת  עובדותאחוז גבוה יותר מן הנשים

לא (. 3לוח  או, בהתאמה(. זאת בהתאמה לרמת ההשכלה הגבוהה יותר שלהן )ר43%לעומת  56%)

 מהם(.  3%כבלתי מקצועיים ) עובדיםהנמצא הבדל בין המינים באחוז 

 (באחוזים, לפי גיל )18-29בני  של עובדים 1משלחי הידהתפלגות : 12תרשים 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 2014הוצאות משקי בית של הלמ"ס,  סקר מקור: 

**P<0.01 
 לא כולל בעלי משלח יד לא ידוע 1

 

 

  שכירים בקרב( ברוטו) ממוצע שעתי ושכר שבועיות עבודה שעות 3.6

 ( 2014"ס, הלמ של בית משקי הוצאות סקרקור: מ)

 (ממוצעותה) שבועיותה עבודהה שעות מספר. א

 24-18 בני

  שעות שבועיות 38-בממוצע כ עבדוצעירים שכירים. 

  37-כ ש"ש לעומת 40-כיהודים )השכירים היותר שעות שבועיות, לעומת  וצעבממ ועבדשכירים ערבים 

 ש"ש, בהתאמה(.

  ש"ש, בהתאמה(. 35-כ ש"ש לעומת 41-כ) הנשיםבממוצע יותר שעות שבועיות, לעומת  עבדוגברים 
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50

32

15

3

29-25
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 29-25בני 

  ,בממוצע יותר שעות שבועיות  עבדו( 29-25בקבוצת הגיל הבוגרת יותר )בני , 24-18לעומת בני כצפוי– 

 .40-כ

  37-ש"ש לעומת כ 42-בממוצע יותר שעות שבועיות, לעומת הנשים )כ עבדוגם בקבוצת גיל זו גברים 

 ש"ש, בהתאמה(.

 שכר שעתי ממוצע )ברוטו(ב. 

 השתכרו 29-18צעירים שכירים בני  ,₪ 23.12על  עמד)ברוטו( שכר המינימום השעתי  2014שבשנת בעוד 

 :13, כפי שעולה מתרשים בממוצע שכר שעתי גבוה יותר

  ללא הבדל לפי מגזר ₪ 28-על כ שעמדבממוצע שכר שעתי )ברוטו(  השתכרו 24-18צעירים שכירים בני ,

 ולפי מגדר.

  עם זאת, . ₪ 40-תר ועמד על כ( היה גבוה יו29-25כצפוי, השכר השעתי בקבוצת הגיל הבוגרת יותר )בני

 לפי מגזר ולפי מגדר: זהנמצאו הבדלים בשכר 

 ₪ 41-שכירים יהודים השתכרו בממוצע שכר שעתי )ברוטו( גבוה יותר, לעומת השכירים הערבים )כ -

  , בהתאמה(.₪ 33-לעומת כ

 (.₪ 39-לעומת כ ₪ 41-גברים השתכרו בממוצע שכר שעתי )ברוטו( גבוה יותר, לעומת הנשים )כ -

 (בש"ח) 2, לפי גיל, מגזר ומגדר18-29של שכירים בני  1: שכר שעתי ממוצע )ברוטו(31תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014סקר הוצאות משקי בית של הלמ"ס, מקור: 
 ש"ח 23.12: 2014שכר המינימום השעתי בשנת  1
 לא כולל צעירים שמשלח ידם לא ידוע  2

**P<0.01 *P<0.05 

38.49 40.91*

33.11

40.76** 39.71

28.12 28.52 28.38 28.30 28.31**
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  העבודה ותחושת היעדר ביטחון תעסוקתין שביעות רצון מ-אי 3.7

 (2014הלמ"ס,  של סקר חברתימקור: )

 (14)תרשים  העבודהן שביעות רצון מ-איא. 

 15%  מעבודתם. אחוז  כך מרוצים" או "לא מרוצים כלל" "לא כל 24-20בני העובדים מן הצעירים

אינם שבעי רצון מעבודתם, לעומת הצעירים היהודים )הפער  הצעירים הערביםגבוה הרבה יותר מן 

 נקודות האחוז(.  20עומד על 

 ( מן הצעירים 16%אחוז דומה ) ( אינם שבעי רצון 29-25בקבוצת הגיל הבוגרת יותר )בני העובדים

עומד מצטמצם והפער בין המגזרים  אבלמעבודתם. אותה מגמה לפי מגזר נמצאה גם בקבוצת גיל זו, 

אינם שבעי רצון העובדים עוד נמצא, כי אחוז גבוה יותר מן הגברים נקודות האחוז בלבד.  8על 

 , בהתאמה(.13%לעומת  18%מעבודתם, לעומת הנשים )

בשתי  ,העבודה ובין השכלת המשיביםן שביעות רצון מ-לא נמצא הבדל מובהק מבחינה סטטיסטית בין אי

 קבוצות הגיל.

)"לא כל כך מרוצה" או "לא  20-291עובדים בני שביעות רצון מהעבודה בקרב צעירים -: אי41תרשים 
 )באחוזים( לפי גיל, מגזר ומגדר(, 2מרוצה כלל"

 

 
 
 

 
 
 

 
 P<0.01 *P<0.05**. 2014סקר חברתי של הלמ"ס, מקור: 

 משלימות: "מרוצה מאוד" ו"מרוצה"קטיגוריות " 2 ע,לא כולל צעירים שמשלח ידם לא ידו 1

 (15)תרשים  ביטחון תעסוקתיהיעדר  תתחושב. 

 ( מן הצעירים 7%-10%למיעוט )לאבד את  "חשש גדול מאד"או  "חשש גדול" 29-20בני  עובדיםה

  עבודתם.

  חוששים לאבד את עבודתם, לעומת הצעירים  24-20בני  עובדיםהאחוז גבוה יותר מן הצעירים הערבים

, לא נמצא (29-25בקבוצת הגיל הבוגרת יותר )בני  , בהתאמה(.6%לעומת  13%היהודים ) עובדיםה

  הבדל דומה בין המגזרים.
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" ו"חשש חשש גדול מאד") 20-29בני צעירים עובדים : חשש לאבד את העבודה בקרב 51תרשים 
 )באחוזים(לפי גיל, מגזר ומגדר (, 1"גדול

 

 

 

 
 
 
 

 *P<0.05. 2014סקר חברתי של הלמ"ס, נתוני מקור: 
 כלל" חשש אין"ו" קטן חששמשלימות: " קטגוריות 1

 39%עד  25%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעויות דגימה מהערה: 

  מסוגלות תעסוקתית 3.8

 (2009ברוקדייל, -ג'וינט-מאיירסמכון  של סקר צעיריםמקור: )
מסוגלות תעסוקתית פירושה מגוון יכולות המסייעות לאדם להתקבל למקום עבודה ולעבוד בו. יכולות אלו 

הן כישורים בלתי פורמליים הרלוונטיים לעבודה. העדרן או קושי בהן מהווה חסם להשתלבות בתעסוקה 

 ולהתקדמות במקום עבודה. 

האם  נשאלושנות לימוד או פחות  12בעלי  עובדיםלומדים או  אינםעובדים ו שאינם 26-23בני צעירים 

ת )ראו את פירוט הנוגעים למסוגלות תעסוקתי היגדים 13-ב"קשה" או "לא קשה" להם לבצע את הנאמר 

בשתי האוכלוסיות האלו דיווחו כי המשימות קשות עבורם.  מן הצעירים %15-ל %4. בין 11(4ההיגדים בלוח 

 קשיםמספר היגדי המסוגלות התעסוקתית שהצעיר דיווח כי הם פריטים אלה סוכמו למדד המסכם את 
, על קשייםלא דיווחו הצעירים ן מ 57%תי האוכלוסיות יחד נמצא כי ש נתונימיוחד של  . בעיבודבעבורו

 .על שלושה קשיים או יותרדיווחו  15%-או על שני קשיים ו דיווחו על קושי אחד 28%

  

                                                   
Health 2, World -International Classification of Functioning and Disability. ICIDHאורלפירוט נוסף  11

Organization (WHO) July 1999. Geneva, Switzerland 
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 12בעלי  עובדיםבקרב לומדים, או  אינםעובדים ו אינםש 26-23 בנימסוגלות תעסוקתית של חוסר : 4לוח 
  מגדר )באחוזים(ו, לפי מגזר שנות לימוד או פחות

 מגדר מגזר  
 נשים גברים ערבים יהודים הכול-סך 

(N) (137,186) (76,940) (60,246) (92,899) (44,287) 

      :קשה/ה לצעיר

להוראות לבצע עבודה באופן עצמאי בהתאם 
 (6) 5 8 **3 5 ה שאתה מבין בשפל פה כתובות או שניתנות בע

לארגן את הזמן הדרוש לביצוע העבודה ולהשלים 
 (6) 8 10 *6 7 את העבודה

 (6) 5 (6) 5 6 לעבוד בצוות עם האנשים 

 13 *8 11 8 9 להגיע כל יום לעבודה 

 15 *10 11 12 12 להגיע בזמן

 16 **9 11 11 11 להיות אחראי על אחרים

 6 6 (5) 7 6 לציית להוראות של הממונה עליך

 16 15 16 14 15 לקבל ביקורת מהממונה עליך 

 12 13 14 12 13 להודות בטעויות שאתה עושה 

 (2) 6 (5) 5 5 בו אתה משתמש בעבודהשלהיות אחראי על ציוד 

 (4) 5 (5) 4 4 לגמור את העבודה שהטילו עליך 

 13 11 12 11 12 זמן לאורך להתמיד באותה העבודה 

 13 11 12 12 12 להתמודד עם בעיות או שינויים בלתי צפויים

      : קשייםה פרמס
0 57 58 56 61* 50 

1 18 18 18 16 21 

2 10 9 12 9 12 

3+ 15 15 14 14 17 

 2009, ברוקדייל-ג'וינט-מאיירסמכון של מקור: עיבוד מיוחד מתוך סקר צעירים 
   *P<0.05  **P<0.01 ( "כוכביות בטור "יהודים" מסמנות הבדלים מובהקים בין היהודים לבין הערבים; כוכביות בטור "גברים

                       מסמנות הבדלים מובהקים בין הגברים לבין הנשים(
 39%עד  25%-מ : אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעויות דגימההערה

 

כי אין הבדל במגזר היהודי בין המינים באחוזי הדיווח העלתה זו  באוכלוסייה צעירים בקרב פתנוסבחינה 

אחוז גבוה בהרבה מן הנשים הערביות דיווחו על שלושה נמצא כי  . לעומת זאת,יותר על שלושה קשיים או

 בהתאמה(., 11%לעומת  23%קשיים או יותר, לעומת הגברים הערבים )
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 מצב כלכלי – . קיום פיזי4

 הכלכלי.  םמצב הצעירים את של הערכהמתחת לקו העוני, וכן במשפחות היקף הצעירים החיים מוצג פרק זה ב

  צעירים החיים במשפחות מתחת לקו העוני 4.1

 (2014סקר הוצאות משקי בית של הלמ"ס, מקור: )

 :כי עולה 16 מתרשים

 22%  חיים במשפחות מתחת לקו העוני 24-18מן הצעירים בני. 

 43%, לעומת האחוז בקרב הצעירים היהודים: שלושה אחוז זה בקרב הצעירים הערבים גבוה כמעט פי 

 , בהתאמה.15%לעומת 

 ( 20%לעומת  23%אחוז גבוה מעט יותר מן הנשים חיות במשפחות מתחת לקו העוני, לעומת הגברים ,

 בהתאמה(.

 (באחוזים, לפי מגזר ומגדר )1החיים במשפחות מתחת לקו העוני 18-24בני : 16תרשים 
 

 

 
 2014סקר הוצאות משקי בית של הלמ"ס, מקור: 

**P<0.01 *P<0.05 
מההכנסה החציונית הפנויה )ההכנסה בתוספת תשלומי העברה, אך בלא המיסים הישירים( לנפש  %50 –קו העוני  1

סטנדרטית בישראל. חישוב הנפש הסטנדרטית מבוסס על הנחה, כי תוספת ההכנסה הנחוצה למשפחה על מנת 
יס לחישוב הנפש הסטנדרטית לשמור על רמת חיים קבועה הולכת ופוחתת כל אימת שגדל מספר הנפשות בה. הבס

הוא משפחה בת שתי נפשות, שמיוחד לה ערך של שתי נפשות סטנדרטיות. על בסיס זה פותח סולם שקילות המאפשר 
כלומר, הבסיס לחישוב הוא משפחתי ולא למדוד את הצרכים של משפחות בהשוואה למשפחה בגודל בסיסי. 

 ₪ 2461.32היה  2014קו העוני בשנת ייחשב משפחה נפרדת.  אינדיבידואלי. רק אם הצעיר גר בנפרד מהוריו הוא
 לנפש תקנית.

)תרשים  לפי רמת דתיות ,מתחת לקו העוניבמשפחות שחיים  24-18בדקנו את אחוז הצעירים היהודים בני 

במיוחד לעומת  ,מתחת לקו העוני במשפחות ( מן הצעירים החרדים חיים50%. נמצא כי אחוז ניכר )(17

 (. 20%מהם(, אך גם לעומת הצעירים הדתיים ) 8%-הצעירים המסורתיים והחילוניים )כ
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 )באחוזים(  החיים במשפחות מתחת לקו העוני, לפי רמת דתיות 24-18: יהודים בני 17תרשים 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2014סקר הוצאות משקי בית של הלמ"ס, מקור: 

**P<0.01 
 

חיים במשפחות מתחת לקו  29-25נמצא כי אחוז נמוך מעט יותר מן הצעירים בני בבדיקה נוספת שערכנו 

 ., בהתאמה(22%לעומת, כאמור,  19%) 24-18העוני, לעומת הצעירים בני 

 

  הכלכלי םמצבהערכת הצעירים את  4.2

  (2014-ו 2013סקר חברתי של הלמ"ס, מקור: )

  עולה כי: 5מלוח 

 25%  דיווחו כי הם מרגישים עניים "לעתים קרובות" או "לפעמים". 24-20בני מן הצעירים 

  35, לעומת הצעירים היהודים )הפער עומד על כךאחוז גבוה בהרבה מן הצעירים הערבים דיווחו 

 נקודות האחוז(.

  התמודדות עם קשיים כלכליים בשנה האחרונהא. 

 אחוזים לא . , במיוחד בקרב נשים45% –נפוץ ביותר הנעליים הוא הוויתור או  הוויתור על קניית בגד

מעניין  . (8%תרופות מרשם )על רכישת ( ו9%טיפול רפואי ) על רוויתמבוטלים מן הצעירים דיווחו על 

 ויתרו על טיפול שיניים. ( דיווחו כי הם36%) לציין כי אחוז גבוה מן הצעירים

  לעומת עקב המצב הכלכלישונים על ויתורים אחוזים גבוהים בהרבה מן הצעירים הערבים דיווחו ,

. פער אחרון נקודות האחוז 47-נקודות האחוז ועד ל 16-נע מבין המגזרים הצעירים היהודים. הפער 

 . נשאלו האם ויתרו בשנה האחרונה על טיפול שיניים הצעיריםכאשר  זה עלה

 30% םלומן הצעירים שגרים לבד או עם משפחה משלהם )ללא ההורים( דיווחו כי הם פיגרו בתש 

לעומת  36%בקרב נשים )לשירותים שונים )חשמל, מים, ארנונה או טלפון(. אחוז זה גבוה הרבה יותר 

 .מן הצעירים היהודים( 19%לעומת  69%בקרב הצעירים הערבים )מן הגברים( ו 19%

  מתחת במשפחות ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם האחוז הגבוה יותר של צעירים ערבים שחיים

 ומרגישים עניים "לעתים קרובות" או "לפעמים", לעומת הצעירים היהודים. לקו העוני,
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 ( באחוזים) , לפי מגזר ומגדר24-20 ניקשיים כלכליים של ב :5לוח 
 

 הכול-ךס
 גדרמ מגזר

 נשים גברים ערבים יהודים 
(N) (284,146) (286,466) (129,456) (441,156) (570,612) משוקלל 

       1:עניים מרגישים
 10 11 20 **7 10 לעתים קרובות

 14 15 32 10 15 לפעמים

      חודשים האחרונים:ה 12-ב
 14 16 33 **10 15 אוכל קניית עלויתרו 

 51 **39 59 **41 45 ויתרו על קניית בגד/נעליים
 9 9 22 **6 9 2ויתרו על טיפול רפואי

 37 35 72 **25 36 2ויתרו על טיפול שיניים
 7 9 24 **4 8 2על תרופות )במרשם(ויתרו 

 בקרב הגרים לבד/עם משפחה משלהם )ללא הורים(:
(N )(56,461) (34,878) (18,484) (72,855) (91,339) משוקלל 

 36 *19 69 **20 30 פיגרו בתשלומים )חשמל, מים, ארנונה, טלפון(
 2013, חברתי של הלמ"סהסקר עיבוד מיוחד מתוך המקור: 

* *P<0.01  "בין גברים ונשים( –)כוכביות בטור "יהודים" מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים וערבים, בטור "גברים 
 "אף פעם לא", "לעתים רחוקות"מות הן: קטגוריות משלי 1
 מאלה שזקוקים 2
 

לפיה יותר צעירים ערבים דיווחו כי ומצביעים על אותה מגמה שתוארה לעיל, בהמשך הממצאים המוצגים 

 . מתמודדים עם מצוקה כלכלית, לעומת הצעירים היהודים הם

  הלוח עולה כי:  ןמ, לפי מגזר ומגדר. 24-20הערכת המצב הכלכלי על ידי בני  מתוארת 6 בלוח

  כיסוי הוצאות חודשיות של משק הביתב. 

 38% מצליחים" או "בכלל  כל כך"לא שגרים לבד או עם משפחה משלהם )ללא ההורים( הצעירים  מן

 לא מצליחים" לכסות את כל ההוצאות של משק הבית.

 ( 29%לעומת  45%אחוז זה גבוה הרבה יותר בקרב הנשים, לעומת הגברים.)בהתאמה , 

  מרוצים ממצבם הכלכלי אינםג. 

  מצבם הכלכלי.מ מרוצים" או "לא מרוצים כלל" כל כךמן הצעירים "לא ( 40%)אחוז גבוה 

  ,לעומת  51%, לעומת הצעירים היהודים )דיווחו כךאחוז גבוה יותר מן הצעירים הערבים בהתאמה

 , בהתאמה(.37%

  הערכת המצב הכלכלי בעתידד. 

, הנוכחי הכלכלי ממצבם "מרוצים כך כל לא" או כלל" מרוצים לאש" צעירים של מבוטל הלא האחוז למרות

הצעירים קרב היהודים והן בהצעירים , הן בקרב בעתיד לטובה שינויבנוגע ל אופטימיות מראים הנתונים

 :הערבים
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 חושבים  16%, יותר הקרובות מצבם הכלכלי יהיה טובבשנים כי ( הצעירים חושבים 77%) מרבית

  .פחות חושבים שמצבם הכלכלי יהיה טוב 7%-לא ישתנה והכלכלי שמצבם 

  יותר הקרובות מצבם הכלכלי יהיה טובאחוז גבוה מעט יותר מן הצעירים היהודים חושבים שבשנים ,

 , בהתאמה(.73%לעומת  79%הצעירים הערבים )לעומת 

 ( באחוזים, לפי מגזר ומגדר )24-20 בני ידי לכלכלי עהמצב ההערכת  :6לוח 
-ךס 

 הכול
 מגדר מגזר

 נשים גברים ערבים יהודים 
 בקרב הגרים לבד/עם משפחה משלהם )ללא הורים( 

(Nמשוקלל ) (116,763) (88,097) (28,666) (49,158) (67,605) 

 לא מצליחים לכסות את כל ההוצאות החודשיות 
  45 *29 43  36 38  1של משק הבית

      בקרב כלל הצעירים

(N) משוקלל  
 2לא מרוצים ממצבם הכלכלי

(585,188) 
40 

(440,650) 
37** 

(144,538) 
51 

(298,682) 
39 

(286,506) 
42 

 100 100 100 100 100 הכול-ךס –חושבים שבשנים הקרובות מצבם הכלכלי 
 78 76 73 **79 77 יותר יהיה טוב

 15 17 24 13 16 לא ישתנה
 7 7 -- 8 7 פחות טוב היהי

 2014, חברתי של הלמ"סהסקר עיבוד מיוחד מתוך המקור: 
 **P<0.01  ,בין גברים  –בטור "גברים" )כוכביות בטור "יהודים" מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים וערבים

 (ונשים
 מצליחים )קטגוריות משלימות: "מצליחים ללא כל קושי" ו"מצליחים"(. כך  ללא כאו בכלל לא מצליחים  1
 ו"מרוצה"( שלימות: "מרוצה מאוד"מרוצים או לא מרוצים כלל )קטגוריות מ כל כךלא  2

 40%ן טעויות דגימה מעל מציי --: הסימון הערה

 

( ערכנו השוואה לפי גיל. השוואה זו 2014, 2013בעיבוד מיוחד מתוך נתוני הסקרים החברתיים של הלמ"ס )

מרגישים עניים "לעתים קרובות" או "לפעמים", לעומת  29-25כי אחוז גבוה יותר מן הצעירים בני  העלתה

, דיווחו גם באחוז גבוה יותר 24-20בהתאמה(. הראשונים, לעומת בני  ,25%לעומת, כאמור,  32%) 24-20בני 

בהתאמה( ועל טיפול , 45%לעומת, כאמור,  52%נעליים )או  כי הם ויתרו בשנה האחרונה על קניית בגד

(. נוסף על כך, אחוז גבוה יותר 2013, כאמור, בהתאמה(; )סקר חברתי של הלמ"ס, 9%לעומת,  13%רפואי )

מרוצים" או "לא מרוצים כלל" ממצבם הכלכלי  ךכ "לא כל( דיווחו כי הם 29-25בקבוצת הגיל הבוגרת )בני 

(. בשאר ההיגדים לא נמצאו 2014למ"ס, (; )סקר חברתי של ה24-20מבני  40%לעומת, כאמור,  51%)

 הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית בין שתי קבוצות הגיל.
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 ת. התנהגויות סיכון, מורשעים בדין ומוגנּו5
על כך, הפרק  נוסףאת היקף הצעירים המורשעים בדין.  וכן, סיכון התנהגויות של היבטיםזה בודק  פרק

 ניסיונות התאבדות.היקף ו שוניםת, כמו היקף נפגעי עבירה מוגנּובהיבטים של  עוסק

 סיכון התנהגויות 5.1

-פסיכו בחומרים שימוש, אלכוהול שתיית, סיגריות עישון: אלהה הסיכון בהתנהגויות עוסקפרק זה -תת

בשאר הנושאים  .(2013) "סהלמהחברתי של  הסקר ןמ םהנתונים על עישון לקוחי .והימוריםאקטיביים 

 על 2009אקטיביים שנערך בשנת -בנושא שימוש בחומרים פסיכו ,אפידמיולוגי מוצגים ממצאים ממחקר

 . 12הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהולידי 

 (18תרשים ) עישון סיגריותא. 

 26%  דיווחו כי הם מעשנים סיגריה אחת לפחות ביום 24-20בני מן הצעירים. 

  לעומת  35%, לעומת האחוז בקרב נשים )שניים גבוה פי בתדירות זואחוז הגברים שדיווחו על עישון

 , בהתאמה(.17%

היקף העישון של צעירים יהודים, לפי רמת הדתיות. נמצא כי אחוז גבוה ודומה מן בעיבוד נוסף בדקנו את 

. ביום לפחותשון סיגריה אחת ( דיווחו על עי31%( והצעירים המסורתיים )34%הצעירים החילונים )

  (.8%-)כ כך עלמן הצעירים החרדים והצעירים הדתיים דיווחו  אחוזים נמוכים בהרבה, לעומתם

 , לפי מגזר ומגדר )באחוזים( 24-20: עישון )סיגריה אחת לפחות ביום( בקרב בני 18תרשים 

 
 

 2013החברתי של הלמ"ס, מקור: הסקר 
 **P<0.01  

  

                                                   
ן הנתונים טרם פורסמו. על כן לא הייתה אפשרות לקבל את הקובץ מ אולם 2014קיים סקר חדש יותר משנת  12

 . הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול
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35**
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 ( 19 תרשים) האחרונה בשנה ויותר פעמים ארבע השתכרו: אלכוהולשתיית ב. 

 14%  האחרונה פעמים ויותר בשנה ארבע השתכרו הם כי דיווחו 25-18בני הצעירים מן. 

 נמצא הבדל משמעותי בין המגזרים, שיעור גבוה יותר מן הצעירים לא בה ש ,לעומת תופעת העישון

 16%, לעומת הצעירים הערבים )פעמים ויותר בשנה האחרונה ארבע השתכרו הםהיהודים דיווחו כי 

 , בהתאמה(.7%לעומת 

 שיעור גבוה יותר מן הגברים דיווחו מגדרנמצאו אותן מגמות לפי העישון  לתופעת דומהב, זאת עם :

 ., בהתאמה10% לעומת 19% – כי הם השתכרו, לעומת הנשים

 מן הצעירים החילונים והצעירים המסורתיים דיווחו על כך, לעומת מיעוט מן  20%-במגזר היהודי, כ

 (.בתרשים(; )הנתונים אינם מוצגים 1%(, ובמיוחד מן הצעירים החרדים )6%הצעירים הדתיים )

 (םבאחוזי) 1פעמים ויותר בשנה האחרונה, לפי מגזר ומגדר ארבעאשר השתכרו  18-25: בני 19תרשים 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 2009אקטיביים בקרב תושבי מדינת ישראל, -סקר אפידמיולוגי על שימוש בחומרים פסיכומקור: 

 **P<0.01 
 מן המרואיינים לא ציינו את מגדרם %3 1

  ותפיסת הסיכון בשימוש בהם אקטיביים-פסיכו בחומרים שימוש. ג

 (7)לוח  אקטיביים-וש בחומרים פסיכוהשימ היקף

 14%  נטלו תרופות בשנה האחרונה דיווחו כי הם עשו שימוש לא חוקי כלשהו 25-18בני מן הצעירים ;

הרואין , אופיום(, אדולן) )מתדון "קשים"קנביס או השתמשו בסמים ב השתמשוללא סיבה רפואית, 

 ל.ס.ד.(.-ו קראק, קוקאין, פרסי-או קוק

 בהתאמה(.10%לעומת  17%ים ), לעומת הנשכךגבוה יותר מן הגברים דיווחו  שיעור , 

  נפוץ מעט יותר בקרב צעירים יהודים  . שימוש זה11% –קנביס בהשימוש הלא חוקי הנפוץ ביותר הוא

 (.מן הנשים, 8%לעומת  15%מן הצעירים הערבים( ובקרב גברים ) 8%לעומת  12%)

 6%  .גבוה יותר מן הגברים דיווחו על כך, לעומת  שיעורמן הצעירים דיווחו כי הם השתמשו בחגיגת

 , בהתאמה(.4%לעומת  9%הנשים )

פעמים ויותר במהלך השנה האחרונה ארבע גם השתכרו  25-18מן הצעירים בני  5%בעיבוד נוסף נמצא כי 

מאופיינים בשתי הם , כלומר אקטיביים במהלך שנה זו-חוקי כלשהו בחומרים פסיכו-וגם עשו שימוש לא

 .ות של סיכון גבוההתנהגוי
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  לפי מגזר ומגדר האחרונה בשנהאקטיביים -בחומרים פסיכושהשתמשו  25-18 בני: 7לוח 
 ()באחוזים (מסכמים מדדים)           

 1מגדר מגזר  
 נשים גברים ערבים יהודים  הכול-ךס 
(N) (786,492) (634,176) (152,316) (389,500) (376,014) 

 10 **17 12 14 14 2חוקי כלשהו-שימוש לא
 3 4 5 3 4 3תרופות

 8 **15 8 *12 11 קנביס
 1 **3 3 2 2 4"סמים אחרים" )"קשים"(

 4 **9 5 7 6 חגיגת

 2009, ובאלכוהול למלחמה בסמים הרשות של אפידמיולוגיה מחקרעיבוד מיוחד מתוך המקור: 
 *P<0.05  **P<0.01  "לפי מגדר( –)כוכביות בטור "יהודים" מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגזר, בטור "גברים 
 מגדרםציינו את לא המרואיינים ן מ %3 1
 "חגיגת"חרים )"קשים"(, אך לא כולל כולל תרופות )ללא סיבה רפואית(, קנביס וסמים א 2
 ה רפואיתכדורי מרץ וכדורי שינה/הרגעה ללא סיב 3
 ל.ס.ד, קראק, קוקאין, פרסי-הרואין או קוק, אופיום(, אדולן) כולל מתדון 4

 

 ( 8)לוח  שוניםאקטיביים -פסיכותפיסת סיכון גבוה בשימוש בחומרים 

 לעתים נדירות, לעומת  באלכוהול ובחשישהלוח עולה פער בתפיסת הסיכון כאשר משתמשים ן מ

 לעיתים תכופות:בחומרים אלה שימוש 

שתיית משקאות אלכוהוליים פעמים  תופסים ברמת סיכון גבוהה 25-18בני מן הצעירים  8% -

 פעמים אחדות בשבוע.  – כאשר שכיחות השתייה גבוהה יותר מהם 31%אחדות בשנה, לעומת 

 מהם 56%מן הצעירים תופסים ברמת סיכון גבוהה התנסות בחשיש פעם או פעמיים, לעומת  38% -

 פעם בחודש או יותר. – כאשר שכיחות השימוש גבוהה יותר

מן הצעירים גם  48% בקרבשימוש בכדורי שינה/הרגעה בשביל הכיף נתפס ברמת סיכון גבוהה  -

 .פעמיים או פעם – אם הוא מתבצע לעתים נדירות יחסית

 השוואה בין המגזרים מלמדת כי: 

יותר מן הצעירים הערבים תופסים ברמת סיכון גבוהה שתייה של משקאות  יםגבוה שיעורים -

-28%לעומת  13%-40%, לעומת הצעירים היהודים )השתייהלכוהוליים, ללא קשר לתדירות א

, לעומת כי הם השתכרו ארבע פעמים ויותר בשנה האחרונהת הם גם דיווחו פחו , בהתאמה(.7%

צעירים שתופסים דפוס התנהגות זה ברמת סיכון כלומר,  (.19תרשים  אוהצעירים היהודים )ר

 ה מופרזת. ייותר משתי מנעויי, גבוהה

 גבוה יותר מן הצעירים היהודים תופסים ברמת סיכון גבוהה שימוש בכדורי שינה/הרגעה שיעור -

 , בהתאמה(.37%לעומת  51%לעומת הצעירים הערבים ) בשביל הכיף,

 ,אקטיביים -נשים תופסות ברמת סיכון גבוהה יותר את השימוש בחומרים הפסיכו באופן כללי

בהתאמה, הן מעשנות פחות, , בהתאמה(. 26%-48%לעומת  36%-66%הגברים ) השונים, לעומת

  .אקטיביים, לעומת הגברים-משתכרות פחות ועושות פחות שימוש לא חוקי בחומרים פסיכו
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ומגדר  מגזר לפי שוניםאקטיביים -פסיכורואים סיכון גבוה בשימוש בחומרים ה 25-18 בני: 8לוח 
 (באחוזים)

 1 מגדר מגזר  
 נשים גברים ערבים יהודים הכול-סך 
(N) (775,756) (626,604) (149,152) (385,010) (369,768) 

משקה אלכוהולי פעמים  שתיית
 7 9 13 **7 8 אחדות בשנה

      

משקה אלכוהולי פעמים  שתיית
 36 **26 40 **28 31 אחדות בשבוע

      

 45 **30 36 38 38 חשיש פעם או פעמייםהתנסות ב
      

 66 **48 52 57 56 בחשיש פעם בחודש או יותר שימוש
      

כדורי בבשביל הכיף  שימוש
 53 **43 37 **51 48 שינה/הרגעה פעם או פעמיים

 2009, בסמים ובאלכוהול למלחמה הרשות של אפידמיולוגיה מחקרעיבוד מיוחד מתוך המקור: 
 **P<0.01  "לפי מגדר( –)כוכביות בטור "יהודים" מסמנות הבדלים מובהקים לפי מגזר, בטור "גברים 

 מגדרםציינו את  לא המרואיינים ןמ %3 1
 

 :כי עולהב(  בנספח 5-בלוח  או)ר דתיות רמת לפיזו של שאלה  מבחינה

 נדירות, לעומת שימוש  לעתיםאקטיביים -פסיכו בחומרים משתמשים הפער בתפיסת הסיכון כאשר

  :ללא קשר לרמת הדתיות שלהםהיהודים צעירים הידי  דווח עללעתים תכופות, 

תופסים ברמת סיכון גבוהה שתיית משקאות אלכוהוליים כאשר  דתיותה תורמכל בצעירים  -

מן הצעירים  35%-כ ,מן הצעירים החרדים 47% בשבוע. אחדות פעמים – גבוהה השתייה שכיחות

 מן הצעירים החילונים.  19%-ו המסורתייםוהדתיים 

  הצעירים של דומה לזו  חשיש פעם בחודש או יותרבתפיסת הסיכון של הצעירים החרדים את השימוש

, דומה לתפיסת ביחס לשימוש בכדורי שינה/הרגעה בשביל הכיףו, בהתאמה(, 71%-ו 77%הדתיים )

 , בהתאמה(. 60%-ו 55%) הסיכון של הצעירים המסורתיים

  הימוריםד. 

 7%  כלומר, לפי המדד המסכם, גבוההדיווחו על מעורבות בהימורים בתדירות  25-18בני מן הצעירים .

 הגרלות במשחקי שיחקו: אלההמן הפעולות  אחתאת  יותר אופעמים  שלוש עשו הםהאחרון בחודש 

; (וינר, טוטו כמו) טוטו ספורט של הגרלות במשחקי שיחקו(; גד חיש, אנס'צ, לוטו כמו) פיסה מפעל של

  אחרים. מזל במשחקי או בהגרלה השתתפו

 גבוהה )שלוש פעמים או יותר בחודש הצעירים הערבים שדיווחו על מעורבות בהימורים בתדירות  שיעור

 , בהתאמה(.5%לעומת  12%לעומת האחוז בקרב הצעירים היהודים )שניים  גבוה ביותר מפיהאחרון( 

  ,גברים דיווחו על מעורבות בהימורים בתדירות הגבוה יותר מן  שיעורבדומה לשאר התנהגויות הסיכון

 , בהתאמה(.3%לעומת  10%, לעומת הנשים )גבוהה
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 1(מדד מסכם) ומגדר המעורבים בהימורים בתדירות רבה בקרב, לפי מגזר 18-25 ניב: 20תרשים 
 (באחוזים)

 .2009ובאלכוהול,  בסמים למלחמה הרשות של האפידמיולוגי מקור: מחקר
 **P<0.01  

 הפיס מפעל של הגרלות במשחקי בחודש האחרון, עשו שלוש פעמים או יותר את אחת מן הפעולות האלה: שיחקו 1
 או בהגרלה ; השתתפו(וינר, טוטו כמו) טוטו ספורט של הגרלות במשחקי ; שיחקו(גד חיש, אנס'צ, לוטו כמו)

 אחרים. מזל במשחקי

 

השתכרו ארבע פעמים ויותר בשנה  29-26השוואה לפי גיל מלמדת כי אחוז נמוך יותר מן הצעירים בני 

, בהתאמה(; )עיבוד מיוחד מתוך המחקר 14%לעומת, כאמור,  6%) 25-18האחרונה, לעומת בני 

טית (. לא נמצא הבדל מובהק מבחינה סטטיס2009האפידמיולוגי של הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול, 

(. בהמשך לאותה 2013)סקר חברתי של הלמ"ס,  ביום בעישון סיגריה אחת לפחות 29-25לבני  24-20בין בני 

בשאר הנתונים הלקוחים  29-26לבני  25-18מגמה, לא נמצאו הבדלים מובהקים מבחינה סטטיסטית בין בני 

 קטיביים שונים(.א-מתוך המחקר האפידמיולוגי )כולל בתפיסת הסיכון בשימוש בחומרים פסיכו

  מורשעים בדין 5.2

 (2015הלמ"ס,  ,נתונים שנתייםלמ"ס, דיווח משטרת ישראל בתוך:  :קורמ)

  צעירים  1,000-ל 9.7היה )כולל בבתי דין צבאיים( המורשעים בדין  19-18שיעור בני  2013בשנת

לעומת צעירים  1,000-ל 10.5מעט גבוה יותר בקרב הצעירים הערבים )שיעור זה היה  .בגילאים אלה

 בקרב היהודים(. צעירים  1,000-ל 9.1

  גבוה מעט שיעור זה היה . צעירים בגילאים אלה 1,000-ל 22.7המורשעים בדין היה  24-20שיעור בני

 1,000-ל 16.4לעומת צעירים  1,000-ל 29.9)יהודים צעירים הלעומת ה ,יותר בקרב הצעירים הערבים

 צעירים, בהתאמה(.

  צעירים בגילאים אלה. גם בקבוצת גיל זו, השיעור  1,000-ל 16.0המורשעים בדין היה  29-25שיעור בני

צעירים לעומת  1,000-ל 19.5היה גבוה מעט יותר בקרב הצעירים הערבים, לעומת הצעירים היהודים )

 צעירים, בהתאמה(. 1,000-ל 12.9

 תמוגנּו 5.3

 (2014הלמ"ס,  של )סקר חברתינפגעי עבירה א. 

נפגעי עבירות שונות: רכוש, אלימות או איום באלימות על היותם  24-20בני דיווח מרואיינים זה מוצג סעיף ב

 והטרדות מיניות. 
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 :עולה כי 9מלוח 

  אחוז גבוה יותר מן 16% –פגיעה מעבירות רכוש בשנה האחרונה היא הפגיעה השכיחה ביותר .

 , בהתאמה(.10%לעומת  18%הצעירים היהודים דיווחו על פגיעת רכוש, לעומת הצעירים הערבים )

 ( מן הצעירים דיווחו 6%אחוז לא מבוטל ) הטרדות מיניות בשנה האחרונה. פגיעה זו  נפגעי היותםעל

 מה(., בהתא3%לעומת  9%שכיחה הרבה יותר בקרב הנשים, לעומת הגברים )

 4%  איום באלימות.לאו  אלימות נפגעי היותםעל מן הצעירים דיווחו 

 ( באחוזיםנפגעי עבירות שונות, לפי מגזר ומגדר ) 24-20בני : 9לוח 
 

 הכול-ךס
 מגדר מגזר

 נשים גברים ערבים יהודים 
(N) (586,429) (441,891) (144,538) (298,682) (287,748) 

      בשנה אחרונה:
 18 14 10 **18 16 1עבירות רכושנפגעי 

 (4) 5 -- 5 4 אלימות או איום באלימות
 9 (**3) (6) 6 6 הטרדה מינית

 2014, מקור: סקר חברתי של הלמ"ס
 *P<0.05  **P<0.01  "בין  –)כוכביות בטור "יהודים" מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים וערבים, בטור "גברים

 גברים ונשים(
 לדירה וגניבה )ללא שימוש בכוח( פריצהכולל גניבת רכב, פריצה לרכב,  1

 40%מציין טעויות דגימה מעל  --;  הסימון 39%עד  25%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעויות דגימה מ :הערה
 

 אובדנותב. 

 (2014בישראל, מנתוני משרד הבריאות )אובדנות הנתונים על התאבדויות ועל ניסיונות התאבדות לקוחים 

 :(10)לוח 

  התאבדויות

)בקרב גברים  בממוצענפש  100,000-ל 8.4היה  2010הגברים שהתאבדו בשנת  שיעור ,24-15בקרב בני 

 100,000-ל 2.0 של שיעור לעומת, (נפש 100,000-ל 6.5 –נפש; בקרב גברים ערבים  100,000-ל 9.1 –יהודים 

, 24-18 בני בקרב. נפש( 100,000-ל 2.5 –)בקרב נשים יהודיות  זו גיל בקבוצתהנשים  בקרב בממוצענפש 

 .נפש בממוצע 100,000-ל 11-רים שהתאבדו בשנה זו היה כהגב שיעור

 ניסיונות התאבדות

 21-18בני 
  בממוצע. נפש 100,000-ל 293.6צעירים היה הבקרב  2012שיעור ניסיונות ההתאבדות בשנת 

  ל 272.4נפש לעומת  100,000-ל 316.0נשים גבוה לעומת הגברים )שיעור ניסיונות ההתאבדות בקרב-

 נפש, בהתאמה(. 100,000

 24-22בני 
  100,000-ל 135.5 –היה נמוך יותר  בקבוצת הגיל הבוגרת יותר 2012שיעור ניסיונות ההתאבדות בשנת 

 נפש. 
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  נפש  100,000-ל 170.7)גם בקבוצת גיל זו, שיעור ניסיונות ההתאבדות בקרב נשים גבוה לעומת הגברים

  נפש בממוצע, בהתאמה(. 100,000-ל 101.4בממוצע לעומת 

(, וממנו עולה מגמה של ירידה נוספת בשיעור ניסיונות 72מוצג גרף )בעמ'  13(2014בנתוני אובדנות בישראל )

לעומת  . אך עדיין שיעור זה גבוה יותר בקרב הנשים29-25גברים והן בקרב נשים בני ההתאבדות, הן בקרב 

 הגברים.

 24-15שיעור ניסיונות ההתאבדות בקרב בני 

נפש  100,000-ל 146.1 –נפש )בקרב גברים  100,000-ל 180.0 –יהודים צעירים לפי מגזר: בקרב  2011בשנת 

, ובמיוחד הערביםהצעירים גבוה יותר בקרב ו ,נפש( 100,000-ל 215.4 –ובקרב נשים השיעור גבוה יותר 

 –נפש; בקרב הנשים  100,000-ל 127.0 –נפש )בקרב הגברים  100,000-ל 202.9 –בקרב הנשים הערביות 

 נפש(. 100,000-ל 282.0

 , לפי גיל ומגדר(באותה קבוצת גיל נפש 100,000-)ל 2012-2010בשנים  24-18 בניאובדנות בקרב : 10לוח 
 21-18 24-22 
 נשים גברים הכול-סך נשים גברים הכול-סך 

 2...  11.4 ... 2...  11.0 ... 1(2010התאבדויות )
 170.7 101.4 135.5 316.0 272.1 293.6 3(2012סיונות התאבדות )ינ

 74, 22, עמ' 2014ובדנות בישראל, מקור: משרד הבריאות, א

 שנתי–ממוצע נע תלת 1
 בדויותאההת שיעור ,2010 בשנת 15-24 בגיל הנשים כלל אשר. בנפרד 22-24-ו 18-21אים בגיל נשים על ניםנתו אין 2

 8.4לעומת  נפש; נשים ערביות מתחת לטעות הדגימה( 100,000-ל 2.5 –)נשים יהודיות  נפש 100,000-ל 2.0 היה
 נפש(. 100,000-ל 6.5 –נפש; גברים ערבים  100,000-ל 9.1 – )גברים יהודים בקרב הגברים באותו הגיל

 צעירים בקרב 2011ניסיונות ההתאבדות בשנת  שיעורלפי מגזר.  ,בנפרד 22-24-ו 18-21גילים בנוגע ל ניםאין נתו 3
ערבים צעירים (, בקרב 100,000-ל 215.4 –, נשים 100,000-ל 146.1 –)גברים  100,000-ל 180.0 היה 24-15 בנייהודים 

 .(100,000-ל 282.0 –, נשים 100,000-ל 127.0 –)גברים  100,000-ל 202.9 –

 

 רגשי מצבואישית  רווחה. 6
פרק זה עוסק בתחושת הרווחה האישית של הצעירים ובתפיסתם את בריאותם הרגשית, וכולל את 

  . רווחה אישיתוכן היבטים של עתיד  תתפיסו החייםן : קשיים רגשיים, שביעות רצון מאלההנושאים ה

  פסיכולוגי לטיפול והיזקקות רגשיים קשיים 6.1

 (2013הלמ"ס,  שלחברתי  סקר: קורמ)

, כאוןיד: רגשיים קשיים של שורה האחרונה בשנה הרגישו הצעיריםשבה  התדירותזה מוצגת  פרק תתב

  .פסיכולוגי לטיפול הזקוקים שיעור כןו; בעיות עם להתמודד קושישינה,  הפרעותלחץ, 

                                                   
 http://www.health.gov.il/publicationsfiles/loss_2014.pdf ראו בקישור להלן: 13

 
 

http://www.health.gov.il/publicationsfiles/loss_2014.pdf
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 (בנספח ב 6-בולוח  21)תרשים  האחרונה בשנה יותראו  רגשיים קשיים שני על דיווחא. 

 24-20 בני

 ( מן הצעירים דיווחו כי הם חשו בשנה האחרונה שני קשיים רגשיים 14%אחוז לא מבוטל ) יותראו, 

 . 14"תמיד" או "לעתים קרובות"

 בתדירות זויותר או מן הצעירים הערבים דיווחו על שני קשיים רגשיים שניים  אחוז הגבוה ביותר מפי 

 המגזריםהבדלים אלה בין  , בהתאמה(.11%לעומת  28%בשנה האחרונה, לעומת הצעירים היהודים )

, לרבות עד כהוצגו עם נתונים אחרים על מצבם האישי של הצעירים הערבים שה אחד בקנה עולים

מצבם הכלכלי והתעסוקתי: האחוז הנמוך יותר של הצעירים הערבים המועסקים, החשש של רבים 

ד את עבודתם, התחושה של אחוז גבוה יותר מהם כי הם עניים "לעתים קרובות", והאחוז מהם לאב

 ועוד.  ,מתחת לקו העוניבמשפחות הגבוה יותר בקרבם החיים 

 29-25 בני

 או , עולה מעט אחוז הצעירים שדיווחו על שני קשיים רגשיים (29-25)בני  עם העלייה בקבוצת הגיל

 .18% –בשנה האחרונה  "קרובותלעתים "או  "תמיד"יותר 

  בשנהיותר או שני קשיים רגשיים , לא נמצא הבדל בין המגזרים בדיווח על 24-20לעומת קבוצת בני 

 .נשמרים ההתעסוק בתחום שהפערים למרות זאת, האחרונה

לעתים "או  "תמיד") אשר דיווחו על שני קשיים רגשיים או יותר בשנה האחרונה 20-29: בני 12תרשים 
 ()באחוזים, לפי גיל, מגזר ומגדר (1"קרובות

 

 

 

 2013סקר חברתי של הלמ"ס, מקור: 

 *P<0.05 **P<0.01 
 "אף פעם לא", "לעתים רחוקות", "לפעמים/מדי פעם"קטגוריות משלימות:  1 

                                                   
כאשר הקשיים הרגשיים נוסחו על דרך השלילה, קטגוריות התשובה שחושבו במדד המסכם היו "אף פעם לא" או  14

 "לעתים רחוקות".
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 בנספח ב( 6-)לוח ב לטיפול פסיכולוגי היזקקות. ב

 לטיפול פסיכולוגי בשנה האחרונה,  היזקקותם עלהשיבו בחיוב לשאלה  29-20מן הצעירים בני  7%-כ

, 6%לעומת  9%דיווחו כך, לעומת הגברים ) 29-25 בנות הנשים מן יותר גבוה מעט אחוזכאשר 

בהתאמה(. ידוע כי נשים מודות יותר בצורך לקבל עזרה לעומת הגברים, וגם בפועל נעזרות יותר 

 ורמים פורמליים ובלתי פורמליים.בג

 

  ותפיסת עתיד החייםן מ רצון שביעות 6.2

 (2014הלמ"ס,  שלחברתי  סקרמקור: )

 עולה כי: 22מתרשים 

 החייםן מ רצון שביעותא. 

 ( של הצעירים 91%הרוב המכריע ) 9%היתר,  החיים, באופן כללי.ן דיווחו כי הם מרוצים מ 24-20בני ,

 החיים.ן מ "מרוצים" או "בכלל לא מרוצים כל כך"לא 

  לעומת הצעירים הערבים. הפער בין המגזרים  כךאחוז גבוה הרבה יותר מן הצעירים היהודים דיווחו

 נקודות האחוז.  18עומד על 

 תפיסת עתידב. 

  ( הצעירים 80%רוב )ציפייה לשיפור המצב הכלכלי בשנים הקרובות, נמצא שבנוגע לבדומה לנתונים

 4%-חושבים שחייהם "לא ישתנו" ו 16%, "יותר טובים"בשנים הקרובות חייהם יהיו כי חושבים 

. תפיסה חיובית נפוצה יותר בקרב הצעירים היהודים, לעומת חושבים שחייהם יהיו "טובים פחות"

 , בהתאמה(.74%לעומת  82%) אך גבוהה גם בקרב אלה האחרונים הצעירים הערבים

, לפי מגזר ומגדר 20-24בקרב בני  2ותפיסה חיובית של העתיד 1: שביעות רצון מן החיים22תרשים 
 )באחוזים(

 
 2014מקור: הסקר החברתי של הלמ"ס, 

 *P<0.05 **P<0.01 כוכביות בעמודה "יהודים" מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים וערבים( 
 "מרוצה מאוד" ו"מרוצה" )קטגוריות משלימות: "לא כל כך מרוצה" ו"בכלל לא מרוצה"( 1
 קטגוריות משלימות: "יהיו טובים פחות ", "לא ישתנו" 2
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החיים ובתפיסת עתיד. לא נמצא הבדל מובהק ן בעיבוד מיוחד ערכנו השוואה לפי גיל בשביעות רצון מ

 בשני היגדים אלה. 29-25לבני  24-20מבחינה סטטיסטית בין בני 

  אישית רווחה 6.3

 (2014, 2012סקר חברתי אירופי : קורמ)

היגדים באמצעות שורה של היגדים.  (2014, 2012)בסקר החברתי האירופי הנושא של רווחה אישית נבדק 

 שלבשבוע האחרון )תחושות  "רווחה רגשית", "תחושת אושר"אלה כונסו לארבעה מדדים מסכמים: 

תחושת ")תחושת מסוגלות והתמודדות עם קשיים( ו "תפקוד כללי"שמחה(, החיים ון הנאה מעצב,  כאון,יד

וחוסר במאמץ דברים נעשו חסרת מנוחה, יתה יהשינה שבוע האחרון המהלך ההתדירות שבה ב) "חיוניות

המסכמים ההיגדים המרכיבים את המדדים המלא של  (. לפירוט15"כלום" עשותמל את עצמךיכולת להניע 

 :(11)לוח  עולה כיומהם  ,18-25עבור בני  16. המדדים המסכמים מוצגים בציוני תקןבנספח ג 1-ג לוח אור

  לעומת 0.12גבוהה יותר, לעומת הצעירים הערבים )תחושת ה"רווחה הרגשית" של הצעירים היהודים ,

 21תרשים  אור) 24-20הסקר החברתי בנושא זה בקרב בני  לנתוני בהתאמה, זאת, בהתאמה(. -0.05

 תחושת הרווחה האישיתהבוחנים את ר המדדים חשוב לשים לב כי גם בשא(. בנספח ב 6-ב לוחו

 דל אינו מובהק מבחינה סטטיסטית.נמצאה אותה המגמה שתוארה, אך ההב

 לעומת 0.32) נשיםה ומתלע, ותחושת האושר שלהם גבוהה יותר החייםן מ יותר רצון ישבע גברים 

 (.בהתאמה, 0.17

 מגדר )ציוני תקן ממוצעים ו, לפי מגזר 25-18מדדים מסכמים של רווחה אישית בקרב בני  :11לוח 
              [scores-Z])1  

  
  

-ךס
 הכול

 מגדר מגזר

 נשים גברים ערבים יהודים

(nלא משוקלל ) (329 )(156) (173) (86) (242) 2 

 0.17 *0.32 0.17 0.27 0.25  3אושרתחושת 

 0.07 0.11 -0.05 *0.12 0.09  3רווחה רגשית

 0.22 0.19 0.17 0.22 0.20 4מודדות עם קשיים(תתפקוד כללי )תחושת מסוגלות וה

 0.25 0.33 0.25 0.30 0.29  3חיוניות תחושת

 מיוחד מתוך הסקר החברתי האירופי מקור: עיבוד
 *P<0.05  ,בין  –"גברים" בטור וכוכביות )כוכביות בטור "יהודים" מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים וערבים

 גברים ונשים(
תקן שלילי  ציוןלחלופין, אישית בתחום מסוים גבוהה יותר. הרווחה התקן גבוהים יותר, כך גם הככל שציוני  1

רכיבי  .)ששווה לאפס( האוכלוסייה מתוחלת המספרי בערכה הנמוכה תצפית על מצביענורמלית בהתפלגות 
 בנספח ג 1-גראו לוח  –המדדים 

 ידוע )מקרה אחד(כולל מגזר לא  2
 4201לפי סקר אירופי  3
 2012לפי סקר אירופי  4

                                                   
 .Europeans' Jeffrey, K; Abdallah , S; Quick, A. 2015ו"תפקוד כללי" נבנו כפי שמוצג ב:  "אושר תחושת"המדדים  15

Personal and Social Wellbeing: Topline Results from Round 6 of the European Social Survey. ESS Topline 

Results (Series 5).  2014שני המדדים האחרים נבנו באותו האופן, אך בהתאם להיגדים שנוסחו בסקר שהועבר בשנת. 
)סטיית  של ערכי ההתפלגותיחס לממוצע, תוך התחשבות בפיזור ציון תקן מייצג את מיקומו של ערך בהתפלגות ב 16

המדידה  ולמותתקן מאפשר להשוות בין ערכים המתקבלים מהתפלגויות שונות תוך נטרול סהציון  תקן(.
  .מדידה שונים( )כלומר, משתמשים בציוני התקן כאשר המשתנים במדד הם בסולמות יםהמקורי
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חיוניות   תחושת  )תפקוד כללי 
מסוגלות והתמודדות עם 

(קשיים

רווחה רגשית תחושת אושר

ESS ממוצע ישראל

השוואה בין ציוני התקן הממוצעים של ישראל בארבעת המדדים המסכמים לאלה של ממוצע המדינות 

 25-18בני הצעירים הישראלים ככלל, מעלה כי ( 23)תרשים  2014-2012בשנים שהשתתפו בסקר האירופי 

 "תפקוד כללי", בהתאמה(, ב0.14לעומת  0.25) "תחושת אושר"מדורגים מעל ממוצע המדינות האירופיות ב

לא נמצא לעומת זאת,  , בהתאמה(.0.05לעומת  0.29) "תחושת חיוניות", בהתאמה( וב0.07לעומת  0.20)

  במדד "רווחה רגשית".בממוצע בין הצעירים הישראלים לצעירים במדינות האירופיות הבדל 

 , מדדים3בישראל ובמדינות אחרות )ציוני תקן ממוצעים 18-25: רווחה אישית בקרב בני 23תרשים 
  (4םימסכמ

 

 

 

 

 

 

 

 
 2014סקר חברתי אירופי, נתוני  1
 2012סקר חברתי אירופי, נתוני  2

**P<0.01  
 ציון תקן מייצג את מיקומו של ערך בהתפלגות ביחס לממוצע, תוך התחשבות בפיזור של ערכי ההתפלגות )סטיית תקן( 3
 בנספח ג 1-ראו לוח ג –מאוד דומה לי; רכיבי המדדים  – 6כלל לא דומה לי ועד  – 1-ממוצע של פריטים לפי סולם מ 4

 חברתית-השתייכות משפחתית. 7
"כתובת"  היבטים, ובהם כמהרתית של הצעירים בפרק זה מתייחס לתחושת השייכות המשפחתית והחב

אם ירגיש מדוכא מעט או יזדקק  ראשון יפנה שאליו הגורם) רגשייםבנושאים  קבלת תמיכה נפשיתללפנייה 

סקר הבסיס נתוני דדים אלה נבנו על . מתחושת בדידותואישיים/משפחתיים ובנושאים  (לדבר עם מישהו

 .2014החברתי של הלמ"ס לשנת 

 עולה כי: 12מלוח 

)אם ירגיש מדוכא מעט או יזדקק לדבר  רגשיים בנושאים ראשונה בעדיפות לפנייהכתובת א. 

 עם מישהו(
  בנושאים רגשיים בעדיפות ראשונה באחוזים די דומים להוריהם,  פונים 24-20 בני, צעירים כלליבאופן

 . 30%-כ –לבני זוגם ולחבריהם 

 חוז גבוה יותר מן הצעירים הערבים פונים להוריהם בעדיפות ראשונה בנושאים אלה, לעומת א

ולפיה  ,הפוכה תמונה מראותמגזר  לפי המגמות, בהתאמה(. 28%לעומת  49%הצעירים היהודים )

מן  15% עומתל29%בעדיפות ראשונה לבני הזוג )פונים ב  גבוה יותר מן הצעירים היהודיםאחוז 

  , בהתאמה(.20%לעומת  33%)רים לחב אוהצעירים הערבים( 

1 1 1 

2 
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 ( 6%אחוז גבוה יותר מן הגברים פונים בנושאים רגשיים להוריהם בעדיפות ראשונה, לעומת הנשים ,

 מן הגברים(. 21%לעומת  31%שכיחה יותר בקרב הנשים )ה לבני זוג י, בהתאמה(. פני30%לעומת 

  משפחתיים או אישיים בנושאים ראשונה בעדיפות לפנייה"כתובת" . ב

 53%  מן הצעירים פונים בעדיפות ראשונה להוריהם כאשר הם זקוקים לעצה בנושאים אישיים או

בדומה לנושאים הרגשיים,  .26% –נמוכה יותר פונים הצעירים לבני הזוג שלהם  בשכיחותמשפחתיים. 

גם כאשר הפנייה היא בנושאים אישיים  ,אלה לפי מגזר ולפי מגדרפנייה  ינמצאו אותן מגמות בדפוס

 או משפחתיים. 

  עשירית מן הצעירים פונים בעדיפות ראשונה לחבריהם בנושאים אישיים או משפחתיים.רק 

  מצוקהאו  משבר בעת לסמוך מי על שאין התחושהג. 

  כי אין להם על מי לסמוך בעת משבר או מצוקה דיווחו ( מן הצעירים5%)מיעוט 

  היהודים הצעירים בקרבשדיווחו כך  האחוזמן  ארבעה פי גבוה כךהצעירים הערבים שדיווחו אחוז :

 .בהתאמה, 3% לעומת 12%

  בדידות תחושת. ד

 4% לפעמים/מדי  כי חשו כך  דיווחו 16%, "קרובות תיםלע"הם חשו בדידות  כי דיווחו הצעירים ןמ"

 דיווחו כי הם "אף פעם לא" הרגישו תחושה זו. 50%-"לעתים רחוקות" ו – 30%פעם", 

 לעומת הצעירים "קרובות לעתים"הערבים דיווחו על תחושת בדידות  הצעירים ןמ יותר גבוה אחוז ,

 , בהתאמה(. 3%לעומת  6%היהודים )

הרוב , "לעתים קרובות"מדווחים על תחושת בדידות ה 24-20הצעירים בני  בקרב כי נמצא נוסף בעיבוד

נוסף על כך, מנתוני הסקר  .החברים עם או/ו המשפחה עם הקשרן מ רצון שבעי אינם גםהמכריע מהם 

דיווחו כי בשבוע האחרון הם חשו  25-18בני מן הצעירים הישראלים  5%עולה כי  (2014)האירופי החברתי 

" כאשר האחוז הממוצע בקרב המדינות האירופיות זהה. הזמן/רוב הזמן כל כמעט" או "הזמן כלבדידות "

לעומת  ,הזמן" בשבוע האחרוןן על תחושת בדידות ב"חלק מפחות עם זאת, הצעירים הישראלים דיווחו 

 , בהתאמה.25%לעומת  20%הצעירים במדינות האירופיות: 
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אין על מי לסמוך ותחושת בדידות, ש, תחושה /אישייםלעזרה בנושאים רגשייםה כתובת לפניי :12לוח 
 ( באחוזיםלפי מגזר ומגדר ), 24-20בקרב בני 

 
 הכול-ךס

 מגדר מגזר
 נשים גברים ערבים יהודים 
(N) (585,795) (441,257) (144,538) (298,682) (287,113) 

 אם ירגיש מדוכא מעט או יזדקק לדבר עם מישהו: ראשון יפנה ואליש הגורם
 31 **21 15 **29 26 זוג בן/בת
 30 36 49 28 33 הורים

 8 6 7 7 7 בן משפחה אחר
 29 30 20 33 29 חבר או חברה

 (2) 5 8 (2) 4 אף אחד

 לעצה בעניינים אישיים או משפחתיים חשובים: ראשוןיפנה  אליוש הגורם
 33 **18 16 **28 26 בן/בת זוג

 49 56 63 49 53 הורים
 7 8 (5) 9 8 בן משפחה אחר

 9 11 8 11 10 חבר או חברה
 (2) (3) (7) -- 2 אף אחד

 (4) 6 12 **3 5 מצוקהאו  משבר בעת לסמוך מי על אין
 100 **100 100 **100 100  הכול-סך – הבדידות תחושת

 6 (2) (6) 3 4 לעתים קרובות
 18 13 17 15 16 לפעמים/מדי פעם

 30 31 16 35 30 לעתים רחוקות
 46 54 61 47 50 לאאף פעם 

 2014, ס"הלמ של חברתיה סקרעיבוד מיוחד מתוך המקור: 
 *P<0.05  **P<0.01  "בין  –)כוכביות בטור "יהודים" מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים וערבים, בטור "גברים

 שים(גברים ונ
 40%מציין טעויות דגימה מעל  -- הסימון; 39%עד  25%-אחוזים בסוגריים עגולים מסמנים טעויות דגימה מ הערה:

 

 פעם אף או נמוכה בתדירות לחבריםהתקשרו עם חברים או  נפגשו. ה

 (2014"ס, הלמ של חברתיסקר : קורמ)

 פעם אף או בחודש מפעם פחותלחברים התקשרו עם חברים או  נפגשו 24-20בני  הצעירים מן( 5%) מיעוט.  

 שאחוזגם במדד זה נמצא , לעתים קרובות בדידות לתחושתביחס  מגזרלפי  שנמצאהלמגמה  בהמשך 

 , בהתאמה(. 3%לעומת  12%) היהודים הצעירים לעומת, דיווחו כך הערבים הצעירים בקרב יותר גבוה

 בעיבוד נוסף (. בהתאמה, 3% לעומת 8%) הגברים לעומת, כך דיווחו נשים של יותר גבוה מעט אחוז

, 6%לעומת  17%הערביות דיווחו כך, לעומת הגברים הערבים )נמצא כי אחוז גבוה יותר מן הנשים 

 בהתאמה(. במגזר היהודי לא נמצא הבדל בין המינים בדיווח זה.

 החברים עם הקשרן מ רצון שביעות-איו. 

 (2014סקר חברתי של הלמ"ס, : קורמ)

 החבריםהקשר עם ן אינם מרוצים מ 24-20בני ( מן הצעירים 3%) מיעוט 

 (.בהתאמה, 2% לעומת 6%, לעומת הצעירים היהודים )דיווחו כךגבוה יותר מן הצעירים הערבים  אחוז 
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 לפי מגזר, מגדר, רמת דתיות וקבוצות גיל ,קשיים עיקרייםסיכום של . 8

הניתוח המובא בדוח זה מסתמנת תמונה חיובית בנוגע למצבם של הצעירים בתחומים רבים. למשל, ן מ

שנות לימוד או פחות ללא  12הם בעלי השכלה נמוכה של  24-18הצעירים הישראלים בני אחוז נמוך יותר מן 

תעודת בגרות, לעומת האחוז הממוצע במדינות האירופיות שהשתתפו בסקר )ישראל מדורגת במקום השני(; 

-האחוז הממוצע במדינות הן לומדים נמוך מ אינםעובדים ו אינםש 29-25אחוז הצעירים הישראלים בני 

OECD החיים, באופן כללי; רוב הצעירים ן דיווחו כי הם מרוצים מ 29-20; הרוב המכריע של הצעירים בני

; הצעירים הישראלים וגם מצבם הכלכלי "יותר בגילים אלה חושבים שבשנים הקרובות חייהם יהיו "טובים

כמו "תפקוד כללי"  מדורגים מעל ממוצע המדינות האירופיות במדדים הבוחנים רווחה אישית, 25-18בני 

 )תחושת מסוגלות והתמודדות עם קשיים( ו"תחושת חיוניות". 

. להלן יוצגו קבוצות שונותבקרב רבים, אשר לעתים בולטים במיוחד  עם זאת, הממצאים מעלים גם קשיים

 לפי מגזר, מגדר, רמת דתיות וקבוצות גיל. העיקרייםהקשיים 

 מגזר לפי עיקריים קשיים 8.1

  ותעסוקה. השכלה א

של הצעירים הערבים נמוכה יותר, הם משתתפים פחות בהכשרות  ההשכלרמת הלעומת הצעירים היהודים, 

חות בהיקף נמוך יותר. הצעירים הערבים שעובדים משתכרים פחות, מרוצים פ עובדיםומקצועיות 

 ה.את מקום העבוד מעבודתם וחוששים יותר לאבד

 רמת השכלה

  לא סיימו תיכון, לעומת הצעירים היהודים. מסתמנת  29-18אחוז גבוה יותר מן הצעירים הערבים בני

 )סקר כוח אדם(., לעומת הצעירים הערבים 25ממשיכים ללמוד גם אחרי גיל מגמה כי הצעירים היהודים 

 הכשרה מקצועית

  בקורס להכשרה מקצועית, לעומת  בעברלמדו  29-20אחוז נמוך יותר מן הצעירים הערבים בני

 הצעירים היהודים )סקר חברתי(.

 תעסוקה ותחושת היעדר ביטחון תעסוקתי

  עובדים, לעומת הצעירים היהודים.  אינםלומדים ו אינם 29-18אחוז גבוה יותר מן הצעירים הערבים בני

 )סקר כוח אדם(. פער זה נובע בעיקר מהאחוז הגבוה בקרב הנשים הערביות שלא עובדות ולא לומדות

  כפועלים מקצועיים וכבלתי  עובדים 29-18נוסף על כך, אחוז גבוה יותר מן הצעירים הערבים בני

 מקצועיים )סקר הוצאות משקי בית(.

  משתכרים בממוצע פחות, לעומת הצעירים  29-25בני השכירים עוד נמצא כי הצעירים הערבים

 היהודים )סקר הוצאות משקי בית(.השכירים 

 לא כל כך מרוצים" או "לא מרוצים כלל"  29-20בני  עובדיםהז גבוה יותר מן הצעירים הערבים אחו"

 מעבודתם, לעומת הצעירים היהודים )סקר חברתי(.



 

39 

  עבודתם, לעומת מקום חוששים לאבד את  24-20בני  עובדיםהאחוז גבוה יותר מן הצעירים הערבים

 הצעירים היהודים )סקר חברתי(.

 כלכלי מצב – פיזי קיום. ב

, כלומר: אחוז גבוה יותר מן הצעירים במדדים אלה נמצא הבדל באותו הכיוון בין המגזריםבאופן כללי, 

 מתחת לקו העוני והערכתם את מצבם הכלכלי נמוכה יותר, כפי שמפורט מטה: במשפחות הערבים חיים 

 קו העוני

  24-18בני 
  מתחת לקו העוני, לעומת הצעירים היהודים במשפחותאחוז גבוה יותר מן הצעירים הערבים חיים 

 .)סקר הוצאות משקי בית(

 הכלכלי םמצבהערכת הצעירים את 

 )סקר חברתי( 24-20בני 
  אחוז גבוה בהרבה מן הצעירים הערבים דיווחו כי הם מרגישים עצמם עניים "לעתים קרובות" או

 "לפעמים", לעומת הצעירים היהודים. 

  דרכי התמודדות שונות עם קשיים כלכליים )כמו, ויתור על אוכל, ויתור לאורך כל ההיגדים המתארים

בקרב אלה שאינם מתגוררים עם  – על טיפול רפואי ועל טיפולי שיניים, פיגור בתשלומים שונים

ועוד( נמצא כי אחוזים גבוהים בהרבה מן הצעירים הערבים דיווחו על דרכי התמודדות אלה,  הוריהם

 ם. לעומת הצעירים היהודי

  בהתאמה לנתונים שהוצגו עד כה, אחוז גבוה יותר מן הצעירים הערבים אינם מרוצים ממצבם

 הכלכלי, לעומת הצעירים היהודים. 

  בשנים הקרובות, אולם אחוז יותר חלק ניכר מן הצעירים הערבים סבורים שמצבם הכלכלי יהיה טוב

זה כתחושה של אופטימיות בקרב  זה נמוך משל הצעירים היהודים. למרות זאת, ניתן לפרש ממצא

 הצעירים הערבים.

 גנותומּו בדין מורשעים, סיכון התנהגויותג. 

 25-18התנהגויות סיכון בקרב בני 

 אקטיביים(-על שימוש בחומרים פסיכו אפידמיולוגי מחקר: מקור)

  שיעורים גבוהים יותר מן הצעירים היהודים דיווחו כי הם השתכרו ארבע פעמים ויותר בשנה

האחרונה, לעומת הצעירים הערבים. עוד נמצא כי שיעורים נמוכים יותר מן הראשונים תופסים ברמת 

 סיכון גבוהה שתייה של משקאות אלכוהוליים, לעומת הצעירים הערבים. 

 ר מן הצעירים הערבים דיווחו על מעורבות בהימורים בתדירות גבוהה לעומת זאת, שיעור גבוה יות

 )שלוש פעמים או יותר בחודש האחרון(, לעומת הצעירים היהודים.

  שיעור נמוך יותר מן הצעירים הערבים תופסים ברמת סיכון גבוהה את השימוש בשביל הכיף בכדורי

 שינה/הרגעה פעם או פעמיים, לעומת הצעירים היהודים.
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 בדין רשעיםמו

  דיווח מורשעים בדין, לעומת הצעירים היהודים  29-18בני גבוה מעט יותר מן הצעירים הערבים שיעור(

 .משטרת ישראל(

 תמוגנּו

 אחוז גבוה יותר מן הצעירים היהודים דיווחו על פגיעת רכוש, לעומת הצעירים הערבים 

  הצעירים היהודים. היה גבוה יותר, לעומת  24-15שיעור ניסיונות ההתאבדות בקרב צעירים ערבים בני

 שיעור זה גבוה במיוחד בקרב הצעירות הערביות )דיווח משרד הבריאות(. 

 רגשי ומצבאישית  רווחהד. 

 קשיים רגשיים בשנה האחרונה

 דיווחו על שני קשיים רגשיים או יותר  24-20מן הצעירים הערבים בני  שניים אחוז הגבוה ביותר מפי

"לעתים קרובות" בשנה האחרונה, לעומת הצעירים היהודים )סקר חברתי(. הפער בין  "תמיד" או

-25המגזרים בולט גם במדד "רווחה רגשית" שנבנה מנתוני הסקר החברתי האירופי ומתייחס לבני 

 .החיים ושמחה בשבוע האחרוןן עצב, הנאה מכאון, ידתחושות של . המדד כולל: 18

 החיים ותפיסת עתידן שביעות רצון מ

  בדומה לנתונים שהוצגו בתחום התעסוקה ובמצב הכלכלי, אחוזים נמוכים יותר מן הצעירים הערבים

החיים באופן כללי וכי הם ן , לעומת הצעירים היהודים בגיל זה, דיווחו כי הם מרוצים מ24-20בני 

. למרות הפערים לעומת עמיתיהם היהודים, יותר חייהם יהיו טוביםחושבים שבשנים הקרובות 

, הן בתחום הכלכלי והן בתחום הרגשי, כדאי להדגיש כי אחוזי תומצבם הקשה יותר אובייקטיבי

החיים באופן כללי, ותחושת ן הדיווח הגבוהים יחסית של הצעירים הערבים משקפים שביעות רצון מ

 אופטימיות לעתיד )סקר חברתי(.

 חברתית-משפחתית השתייכותה. 

להם על מי לסמוך בעת משבר או מצוקה, והם מדווחים יותר על יש כי הצעירים הערבים מרגישים פחות 

 תחושת בדידות "לעתים קרובות", לעומת הצעירים היהודים. 

 )סקר חברתי( 24-20בני 

  ארבעה מצוקה גבוה פיאחוז הצעירים הערבים שדיווחו כי אין להם על מי לסמוך בעת משבר או ,

 .היהודים הצעירים בקרבשדיווחו על כך  האחוזלעומת 

 הצעירים דיווחו על תחושת בדידות "לעתים קרובות". אולם אחוז קרב אחוזים נמוכים מ ,לוהכ-בסך

גבוה יותר מן הצעירים הערבים דיווחו כך, לעומת הצעירים היהודים. בהתאמה, אחוז גבוה יותר מן 

תדירות נמוכה )פחות מפעם לחברים באו התקשרו  דיווחו גם כי הם נפגשו עם חבריםהראשונים 

 בחודש( או אף פעם, לעומת הצעירים היהודים.

 אחוז גבוה יותר מן עם החברים. אולם שלהם הקשר ן באופן כללי, הצעירים משני המגזרים מרוצים מ

 , לעומת הצעירים היהודים.יםהקשר עם החברן כי הם אינם מרוצים מהצעירים הערבים דיווחו 
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 מגדר לפי עיקריים קשיים 8.2

 סוגלות תעסוקתיתומ תעסוקה, השכלה. א

 השכלה

  לעומת  ,סיימו תיכון ללא תעודת בגרות או לא סיימו תיכון 29-18אחוז גבוה יותר מן הגברים בני

 הנשים )סקר כוח אדם(.

 הכשרה מקצועית

  בקורס להכשרה מקצועית, לעומת הנשים )סקר  בעברלמדו  29-20אחוז נמוך יותר מן הגברים בני

 חברתי(.

 ומסוגלות תעסוקתיתתעסוקה 

  ,לעומת, לומדות ואינן עובדות אינן 29-18בנות  הערביות הנשים מן ריות הרבה גבוה אחוזכאמור 

 )סקר כוח אדם(. הערבים הגברים

  ובהתאם לרמת  .כפועלים מקצועיים, לעומת הנשים עובדים 29-18אחוז גבוה יותר מן הגברים בני

גם כפועלים בלתי מקצועיים  עובדיםההשכלה הנמוכה יותר משל הנשים, אחוז גבוה יותר מן הגברים 

 )סקר הוצאות משקי בית(. 24-18בקרב בני 

  ,משתכרות בממוצע פחות, לעומת  29-25בנות שכירות למרות שרמת ההשכלה של הנשים גבוהה יותר

 )סקר הוצאות משקי בית(. השכירים

  לא כל כך מרוצים" או "לא מרוצים כלל" מעבודתם,  29-25בני העובדים אחוז גבוה יותר מן הגברים"

 לעומת הנשים )סקר חברתי(.

  12עובדות בעלות  לומדות או אינןעובדות ו אינן, ש26-23אחוז גבוה בהרבה מן הנשים הערביות בנות 

או פחות, דיווחו על שלושה קשיים או יותר הנוגעים למסוגלות תעסוקתית, לעומת  ות לימודשנ

 הגברים הערבים )סקר צעירים(.

 כלכלי מצב – פיזי קיום. ב

  מתחת לקו העוני, לעומת הגברים )סקר במשפחות חיות  24-18אחוז גבוה מעט יותר מן הנשים בנות

 הוצאות משקי בית(.

  לבד או עם משפחה משלהן דיווחו כי הן פיגרו המתגוררות  24-20אחוז גבוה יותר מן הנשים בנות

. הן גם מדווחות באחוז גבוה הרבה יותר, בתשלום לשירותים שונים בשנה האחרונה, לעומת הגברים

 )סקר חברתי(. לעומת הגברים, כי הן אינן מצליחות לכסות את כל הוצאות החודשיות של משק הבית

 תומוגנּו סיכון התנהגויותג. 

 התנהגויות סיכון

  :באופן כללי, התנהגויות הסיכון מאפיינות יותר גברים, לעומת הנשים. למשל 

דיווחו כי הם מעשנים סיגריה אחת לפחות ביום, לעומת  24-20אחוז גבוה יותר מן הגברים בני  -

 הנשים )סקר חברתי(.
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-דיווחו כי הם עשו שימוש לא חוקי כלשהו בחומרים פסיכו 25-18בני  שיעור גבוה יותר מן הגברים -

-אקטיביים בשנה האחרונה, לעומת הנשים )מחקר אפידמיולוגי על שימוש בחומרים פסיכו

 אקטיביים(.

  ,הפסיכושיעורים נמוכים יותר מן הגברים תופסים ברמת סיכון גבוהה את השימוש בחומרים בהתאמה-

 אקטיביים(.-מת הנשים )מחקר אפידמיולוגי על שימוש בחומרים פסיכו, לעואקטיביים השונים

 תמוגנּו

  הטרדות מיניות בשנה האחרונה, לעומת   נפגעות היותן עלדיווחו  24-20אחוז גבוה יותר מן הנשים בנות

 הגברים )סקר חברתי(.

 לעומת זאת, התאבדו, לעומת הנשים.  24-15בני  , יותר גברים יהודים,שיעור גבוה יותר מן הגברים

)במיוחד בקרב  24-15וגם בקרב בנות  24-18שיעור ניסיונות ההתאבדות גבוה יותר בקרב נשים בנות 

מגמה זו לפי מגדר ממשיכה גם  , לעומת הגברים )נתוני אובדנות בישראל(.(24-15בנות  ערביות נשים

 .29-25בקרב בני 

 אישית  רווחה. ד

  נמוכה יותר, לעומת הגברים )סקר חברתי אירופי(. 25-18נשים בנות  שלתחושת האושר 

 חברתית )סקר חברתי(-השתייכות משפחתית. ה

  ת בתדירולחברים  התקשרועם חברים או  נפגשוהן  כידיווחו  24-20בנות של נשים ר תיואחוז מעט גבוה

כי אחוז גבוה יותר מן הנשים הערביות דיווחו כך, . עוד נמצא אף פעם נמוכה )פחות מפעם בחודש( או

 )סקר חברתי(.לעומת הגברים הערבים 

  דתיות רמת לפי היהודי במגזרקשיים עיקריים  8.3

 .דתיותפי רמת  על, יהודיההמגזר  תוךב הבדלים גם נבדקו הנושאים ןמ חלקב

 מצב כלכלי  –. קיום פיזי א

 היהודים האחריםלעומת  ,העוני לקו מתחת במשפחות חיים 24-18 בניניכר מן הצעירים החרדים  אחוז 

 .)סקר הוצאות משקי בית(

 . התנהגויות סיכוןב

  אחוז גבוה ודומה מן הצעירים החילונים והצעירים המסורתיים דיווחו על עישון , 24-20בקרב בני

 .()סקר חברתיהצעירים החרדים והצעירים הדתיים , לעומת סיגריה אחת לפחות ביום

  משתי הקבוצות הדתיות הראשונות דיווחו כי הם השתכרו  25-18אחוזים גבוהים יותר מן הצעירים בני

ארבע פעמים ויותר בשנה האחרונה, לעומת מיעוט מן הצעירים הדתיים, ובמיוחד מן הצעירים החרדים 

 אקטיביים(.-על שימוש בחומרים פסיכו )סקר אפידמיולוגי
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  מחזיקים פחות בתפיסת סיכון גבוהה את ההתנסות  25-18באופן כללי, הצעירים החילונים בני

על שימוש  אפידמיולוגי מחקר) היהודים האחריםוהשימוש בחשיש פעם בחודש או יותר, לעומת 

 אקטיביים(.-בחומרים פסיכו

 גיל קבוצות לפי עיקריים קשיים 8.4

 ותעסוקה השכלה. א

 רמת: ( 29-25 בני) יותר הבוגרת הגיל בקבוצת צעיריםל 24-18 בני צעירים בין הבדלים נמצאו, כצפוי 

 עלייה בגיל. העם  עולים העבודה ושעות ההשכלה

 ב. מורשעים בדין

  לעומת הקבוצה )כולל בבתי דין צבאיים( מורשעים בדין 24-20שיעור גבוה יותר מן הצעירים בני ,

 שטרת ישראל(.( )דיווח מ19-18הצעירה יותר )בני 

 ג. רווחה אישית ומצב רגשי

  לחץ "תמיד" או "לעתים קרובות" בשנה  תחושתדיווחו על  29-25אחוז גבוה יותר מן הצעירים בני

 )סקר חברתי(. 24-20האחרונה, לעומת הצעירים בני 
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  הסיכון מאפייני טבלת: א נספח

השתייכות משפחתית 
 השכלה, תעסוקה ומיומנויות רווחה ובריאות רגשית קיום פיזי, בריאות ומוגנות וחברתית

תחומי 
 חיים

  חסרי תמיכה/עורף
 משפחתי

 ים חברתיים, רחסרי קש
 ;זוגיים ורישות חברתית

 מרגישים בדידות

 מערכותלהסתגלות שיי ק , 
 בחוסר יציבות  יםמתבטאה
 

 

 חסרי קורת גג מיטבית 

 נמצאים במצוקה כלכלית 

  התנהגויות מסכנות
)לרבות נטייה להתמכרות, 

 זנות, שוטטות(

  נפגעי עבירה, התעללות
 והזנחה

  סובלים מקשיים
 בריאותיים כרוניים

  ותחושת נמוך דימוי עצמי
 מסוגלות נמוכה

  קשיים רגשיים ונמצאים
 בסיכון לפגיעה עצמית

  קושי בגיבוש זהות
 ותפיסת עולם

 NEET –  ,אינם עובדים
אינם לומדים, עובדים  

בשכר נמוך, בעבודות 
 זמניות ובלתי מקצועיות

  שנות  12בעלי השכלה של
 לימוד ומטה

  חסרי מיומנויות
תעסוקתיות, כישורי חיים 

 ולמידה

  לא ביצעו ו/או לא סיימו
 שירות צבאי/לאומי

 

 

מצבי 

 סיכון
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 נוספים נספח ב: לוחות 

 מכלל הצעירים( ) באחוזים(בישראל לפי מין, מגזר, דת ומוצא ) 25-18התפלגות בני  :1-לוח ב
(N) (973,850) 

  מין:
 51 גברים
 49 נשים

  מגזר, דת ומוצא:
 73  הכול-ךס – 1יהודים ואחרים

 57 2ישראלים ותיקים
 6 3בריה"מ לשעבר עולי

 3 3בני עולים מבריה"מ לשעבר
 3  4יוצאי אתיופיה

 4 עולים מארצות אחרות
 27 הכול-ךס –ערבים 

 19 ללא בדואים –מוסלמים 
 4  5בדואים )בנגב(

 2 נוצרים
 2 דרוזים

 2014, סוף ס"הלמ של אוכלוסייה קובציעיבוד מיוחד מתוך : מקור
 כולל בני משפחות עולים שאינם הוגדרו כיהודים 1
 +( ומאתיופיה1990ילידי ישראל, פרט לבני עולים מבריה"מ לשעבר ) –יהודים  2
 ואילך 1990משנת  3
 עולים ובני עולים 4
 שבע )לפי הגדרת הלמ"ס(-מוסלמים בנפת באר 5

 

 
 )באחוזים( דתיותמת ר, לפי 24-18יהודים בני הסדרי המגורים של התפלגות  :2-לוח ב

 חילונים מסורתיים דתיים חרדים 

(N) (65,580) (84,408) (158,521) (216,432) 

 100 100 100 100 ** הכול-ךס
 9 2 5 -  1משק בית לא משפחתי

 86 94 85 66 2עם ההורים
 5 4 10 34 עם משפחה משלהם )ללא הורים(

 2014, ס"הלמ של הבית משקי הוצאות סקר עיבוד מיוחד מתוך מקור:
 **P<0.01  

 דירה )לא קרובים(גרים לבד או עם שותפים ב 1
 דוריים-בן/בת זוג ומשקי בית תלת כולל גרים עם הורי 2
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 1(באחוזים) מבחינת לימודים ועבודה, לפי גיל, מגזר ומגדר 18-29בני של מצבם  :3-בלוח 
 24-18 29-25 
-ךס 

 2הכול
-ךס מגדר מגזר

 2הכול
 מגדר מגזר

 נשים גברים ערבים יהודים נשים גברים ערבים יהודים 
(N) (841,700) (606,500) (220,300) (431,300) (410,400) (560,400) (430,600) (111,000) (283,800) (276,600) 

 100 **100 100 **100 100 100 **100 100 **100 **100 הכול-ךס

 – עובד
 74 74 60 77 74 59 63 43 67 61 הכול-ךס

           

לומד 
 18 19 4 22 19 13 7 6 11 10 ועובד

           

 56 55 56 55 55 46 56 37 56 51 רק עובד
           

 –עובד  לא
 26 26 40 23 26 41 37 57 33 39 הכול-ךס

 6 14 5 12 10 18 19 25 17 19 רק לומד
           

לא לומד 
ולא עובד 

 20 12 35 11 16 23 18 32 16 20 )מנותק(

 12.31, לוח 2015נתונים שנתיים מקור: הלמ"ס, 
 http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st12_31&CYear=2015 

 **P<0.01  (; הכול-סך)ב 29-25-ו 24-18מסמנות הבדלים מובהקים בין קבוצות  הכול-סך – 24-18)כוכביות בטור
גברים ונשים בין  –כוכביות בטורים "יהודים" מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים וערבים, בטורים "גברים" 

 בתוך כל קבוצת הגיל(
 המועסקים לכו-סךר וצבא קבע נכללו במשרתי צבא סדי 2012משנת  1
 כולל "אחרים" 2

 
  1(באחוזים, לפי, גיל, מגזר ומגדר )18-29בני  עובדיםמשלחי היד של התפלגות  :4-בלוח 

 24-18 29-25 
-ךס 

 הכול
-ךס מגדר מגזר

 הכול
 מדגר מגזר

 נשים גברים ערבים יהודים נשים גברים ערבים יהודים 
(n) (336,510) (266,751) (69,759) (162,034) (174,476) (391,646) (337,390) (54,256) (203,597) (188,049) 

 100 **100 100 **100 100 100 **100 100 **100 **100 הכול-ךס
מקצועות 
ניהוליים, 

אקדמיים, 
 56 43 34 52 50 23 20 13 24 22 חופשיים וטכניים

פקידות, מכירות 
 39 27 22 34 32 63 35 29 55 49 ושירותים

 2 27 37 12 15 4 23 33 8 13 מקצועייםפועלים 

 3 3 7 2 3 10 22 25 13 16 בלתי מקצועיים
 2014, סקר הוצאות משקי הבית של הלמ"סעיבוד מיוחד מתוך מקור: 

 **P<0.01  (; הכול-ך)בס 29-25-ו 24-18מסמנות הבדלים מובהקים בין קבוצות  הכול-ךס – 24-18)כוכביות בטור
גברים ונשים בין  –כוכביות בטורים "יהודים" מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים וערבים, בטורים "גברים" 

 בתוך כל קבוצת הגיל(
 א כולל בעלי משלח יד לא ידועל 1

  

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st12_31&CYear=2015
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, לפי רמת דתיות 25-18שיעור הרואים סיכון גבוה בשימוש בחומרים שונים בקרב יהודים בני  :5-ב לוח
 (באחוזים)

 מסורתיים דתיים חרדים 
לא דתיים/ 

 חילוניים
(N) (74,975) (71,981) (185,449) (291,933) 

 6 4 5 19 שתיית משקה אלכוהולי פעמים אחדות בשנה**
 19 34 35 47 שתיית משקה אלכוהולי פעמים אחדות בשבוע**

 28 39 44 70 התנסות החשיש פעם או פעמיים**
 45 63 71 77 יותר**שימוש בחשיש פעם בחודש או 

שימוש בשביל הכיף בכדורי שינה/ הרגעה פעם או 
 44 60 49 55 פעמיים**

 2009, ובאלכוהול בסמים למלחמה הרשות של המחקר האפידמיולוגיעיבוד מיוחד מתוך מקור: 
 **P<0.01  

 
 ( באחוזים, לפי גיל, מגזר ומגדר )29-20קשיים רגשיים בקרב בני : 6-בלוח 

 2013, "סהלמ של חברתיה סקרהעיבוד מיוחד מתוך מקור: 
 *P<0.05  **P<0.01 29-25-ו 24-20מסמנות הבדלים מובהקים בין קבוצות גיל  24-20 – הכול-ך)כוכביות בטור "ס ;

בין גברים ונשים  –כוכביות בטורים "יהודים" מסמנות הבדלים מובהקים בין יהודים וערבים, בטורים "גברים" 
 בתוך כל קבוצת גיל(

 ("לא אף פעם", "לעתים רחוקות", "לפעמים/מדי פעם"תמיד/לעתים קרובות )קטגוריות משלימות:  1
 ("תמיד/לעתים קרובות", "לפעמים/מדי פעם"אף פעם לא או לעתים רחוקות )קטגוריות משלימות:  2
 אין מידע על כך, האם הצעיר/ה קיבל/ה טיפול פסיכולוגי בפועל 3

 40%מציין טעויות דגימה מעל  --הסימון ; 39%עד  25%-נים טעויות דגימה מבסוגריים עגולים מסמ הערה: אחוזים

 24-20 29-25 
-סך 

 הכול
-סך מגדר מגזר

 הכול
 מגדר מגזר

 נשים גברים ערבים יהודים נשים גברים ערבים יהודים 

(N) (572,084) (442,068) (130,016) (287,837) (284,247) (553,424) (446,270) (107,154) (287,573) (265,851) 

          בשנה האחרונה:
 7 6 (7) 6 7 5 6 12 **4 6 1הרגיש מדוכא

           

 37 *29 28 34 33 24 20 27 *20 **22 1הרגיש לחוץ
           

הדאגות הפריעו 
 15 12 18 *12 13 12 10 16 **9 11 1לישון

           

הרגיש מלא  לא
 11 11 14 10 11 11 14 22 **9 12 2מרץ

           

הרגיש  לא
שיכול 

עם להתמודד 
 7 7 15 **5 7 6 4 15 (**2) 5 2הבעיות

קשיים  פרמס
-סך – רגשים

הכול )מדד 
 100 100 100 100 100 100 100 100 **100 **100 מסכם(

0 67 70 54 68 65 59 60 58 63 55 
1 19 19 18 18 20 23 23 21 20 25 
2+ 14 11 28 14 15 18 17 21 17 20 

היה זקוק 
לטיפול 

 9 *6 -- 9 7 8 6 -- 8 7 3פסיכולוגי
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 האירופי החברתי הסקר מתוך ,בנושא רווחה אישיתנספח ג: מדדים מסכמים 

 ( 2014-2012פריטים המרכיבים את המדדים המסכמים ביחס לרווחה אישית )ה :1-ג לוח

 מדדי רווחה אישית פריטים המרכיבים את המדד המסכם

מאוד לא שבע – 0-באיזו מידה הנך שבע רצון בימים אלה מחייך באופן כללי )מ -
 מאוד שבע רצון( – 10עד ורצון 

 10עד ומאוד לא מאושר  – 0-הכול, עד כמה היית אומר שאתה מאושר? )מ-בסך -
 מאוד מאושר( –

 (2014תחושת אושר )

 במהלך השבוע האחרון:
 (לא בכלל – 4 עדו הזמן כל – 1-מ) ?עצוב הזמן הרגשתן מ כמה -

 )כנ"ל( ?מדוכא הזמן הרגשתן מ כמה -

 (הזמן כל – 4 עדו לא בכלל – 1-מ? )החייםן מ הזמן נהניתן מ כמה -

 )כנ"ל( ?שמח הזמן הייתן מ כמה -

 (2014רווחה רגשית )

   מאוד  – 1-אני מרגיש שאני חופשי להחליט לעצמי כיצד לחיות את חיי )מ -
 מאוד מסכים( – 5עד ולא מסכים    

 )כנ"ל(רוב הזמן אני חש תחושת הישג ממה שאני עושה  -

 אני תמיד אופטימי לגבי העתיד שלי )כנ"ל( -

 באופן כללי, אני מרגיש שמה שאני עושה בחיים שלי הוא בעל ערך ומועיל )כנ"ל( -

 באופן כללי, אני מרגיש מאוד חיובי לגבי עצמי )כנ"ל( -

 יש דברים רבים שאני מרגיש שאני טוב בהם )כנ"ל( -

 – 1-הזדמנויות להפגין את היכולות שלי )מיום שלי יש לי מעט מאוד -םבחיי היו -
   מאוד לא מסכים( – 5עד ומאוד מסכים 

 לפעמים אני מרגיש שאני כישלון )כנ"ל( -

כאשר דברים משתבשים בחיי, בדרך כלל לוקח לי הרבה זמן לחזור לשגרה  -
 )כנ"ל(

 כל הזמן( – 10עד וכלל לא  – 0-מתעניין במה שאתה עושה? )מבאיזו מידה אתה  -

 שקוע במה שאתה עושה? )כנ"ל(באיזו מידה אתה  -

 נלהב לגבי מה שאתה עושה? )כנ"ל(באיזו מידה אתה  -

 – 10עד ובכלל לא  – 0-באיזו מידה אתה מרגיש שיש לך תחושת כיוון בחייך? )מ -
 לחלוטין(

 – 0-עד כמה קל או קשה לך להתמודד עם בעיות חשובות שצצות בחייך? )מ -
 קל מאוד( – 10עד וקשה מאוד 

)תחושת  תפקוד כללי
מסוגלות והתמודדות עם 

 (2012)קשיים( 

 במהלך השבוע האחרון:
 – 4עד וכל הזמן  – 1-הזמן הרגשת שכל מה שעשית, היה מאמץ? )מן כמה מ -

 בכלל לא(

 הזמן שנתך הייתה חסרת מנוחה? )כנ"ל(ן כמה מ -

 )כנ"ל(הזמן לא יכולת להניע את עצמך לעשות כלום? ן כמה מ -

 (2014) חיוניות
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