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 תובנות

  כללי: -תובנות 

  

 המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת: -תובנות 

  

חלה ירידה בשיעורי החשיפה 
קטטות , מכות(לאלימות פיזית 

במקומות , בבית הספר) וכדומה
חלה עלייה . ציבוריים ובבית

דקירה  (באלימות חמורה 
).באמצעות חפץ חד

מרכזי הבילוי עדיין נתפשים  
כמקומות שתחושת הביטחון 

.האישי בהם נמוכה באופן יחסי

מודעות ההורים להתנהגויות  
בני הנוער בשעות הפנאי לא 

) 2017 -בהשוואה ל(השתנתה 
והיא גבוהה יותר במרחב הפיזי  

.לעומת המרחב המקוון

שיעור שולי מבני הנוער מדווח  
למוקד טלפוני על אלימות 

.במרחב הפיזי

כל ילד חמישי שנחשף לאלימות  
במרחב הפיזי אינו מדווח על  

.הפגיעה

חלה עלייה בשיעורי החשיפה 
,  להטרדות מיניות בבית הספר

.במקומות ציבוריים ובבית

כל ילד רביעי שנפגע מאלימות 
.ברשת אינו מדווח על הפגיעה

) 5%(למרות עלייה קלה 
בתחושת הביטחון האישי 

עדיין , הגבוהה במרחב המקוון
חשים בטוחים רק במידה  40% -כ

.בינונית ומטה במרחב זה

כל ילד חמישי גולש ברשת בלי  
שהוריו מודעים למעשיו במרחב 

.זה

מבני הנוער  ) 21%(כחמישית       
הכירו ילד , ומעלה 16בגילאי 

שחשב לפגוע בעצמו בשנה 
בעקבות פגיעה קשה , האחרונה

/ שיימינג/חרם(שחווה ברשת 
הטרדה או פגיעה /השפלה
).מינית

)  29%(כשליש מהנפגעים ברשת 
לא מודעים לכך שהיתה כלפיהם 

.פגיעה

חלה עלייה בשיעורי החשיפה 
להטרדות מיניות ולפניות או 

להודעות בעלות אופי מיני  
.במרחב המקוון
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 מטרת הסקר

 חינת הנושאים הבאים:ב 

 פנאיהודעות ההורים להתנהגויות בני הנוער בשעות מ 

 חושת הביטחון האישי במקומות ציבוריים שוניםת 

פר, במקומות ציבוריים סהשיפה לאירועים אלימים מסוגים שונים במקומות שונים (בבית ח 
 , בבית) באינטרנטישוב, יב

 פוסי דיווח לגורמים מוסמכים שונים, בקרב הנחשפים לאירועי אלימות ד 

 ובסמארטפון חברתיותהשתות רב ,ינטרנטאבשימוש ופוסי גלישה ד 

 פצת תוכן פוגעני ברשת ה 

(הוצג לבני נוער בגילאי  שיפה לבני נוער עם מחשבות אובדניות בעקבות פגיעה ברשתח 
18-16( 

  רכי הפנייה המועדפות לקבלת סיוע במקרה של פגיעה ברשת.ד 

  ה נתפש בעיני בני נוער כפגיעה ברשתמ 

 צעות בני נוער להתמודדות עם אלימות ברשתה 

  גלישה באתרים שמוכרים בהם אלכוהול וסמיםו פוסי צריכת אלכוהול וסמיםד 

  

 השיטה

 ,סקר נערך בשיטה של סקר טלפוני באמצעות ראיון מובנהה
בקרב מדגם הסתברותי ואקראי  2018יולי  – במהלך החודשים יוני

בישראל. הסקר ) 18(לא כולל  18-12משיבים, בגילאי  933של 
עם טעות הדגימה ביחס לאומדנים השונים מאפשר הסקת מסקנות 

  .95%ברמת ביטחון של  4% -ל 3% שנעה בטווח שבין
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 עיקרי הממצאים

  מודעות ההורים להתנהגויות בני הנוער בשעות הפנאי

   במרחב הפיזי:

 ) טוענים כי הוריהם מודעים במידה מלאה למעשיהם בשעות הפנאי.48%מבני הנוער (מחצית כ
) טוענים כי הוריהם מודעים במידה חלקית למה שהם עושים בשעות 44%כמחצית נוספת (

כלל למעשיהם בשעות הפנאי. הממצאים  ) טוענים שההורים לא מודעים6%מיעוט שולי ( הפנאי.
  . )2017( נשמרו יציבים בהשוואה לסקר קודם

  :באינטרנט

אה למעשיהם באינטרנט, ) טוענים כי הוריהם מודעים במידה מל29%( מבני הנוער כשליש
 .באינטרנט למעשיהם) טוענים כי הוריהם מודעים במידה חלקית 48%כמחצית מבני הנוער (

   ) טוענים שהוריהם לא מודעים כלל למעשיהם באינטרנט.20%חמישית (

  תחושת הביטחון האישי במקומות ציבוריים שונים 

   במרחב הפיזי:

), לאחר מכן 85%תחושת הביטחון האישי של בני נוער בסביבת מגוריהם היא הגבוהה ביותר (
י הנמוכה תחושת הביטחון האיש ).63%), ובמקומות ציבוריים בישוב המגורים (75%בבית הספר (

  ). 49%כמו מועדונים, דיסקוטקים, קולנוע ומרכזי אוכל (, ביותר היא במרכזי בילוי

  באינטרנט:

 (במידה רבה ורבה מאוד) ) חשים תחושת ביטחון אישית גבוהה61%למחצית מבני הנוער (מעל 
  ).2017לעומת הסקר הקודם ( 5%. נתון זה הינו בעלייה של ברשתות החברתיות

  

חשיפה לאירועים אלימים מסוגים שונים במקומות שונים (בבית 
  , בבית)באינטרנטשוב, יספר, במקומות ציבוריים ביה

   :(כללי) הפיזיבמרחב  

במהלך השנה  בימי חולנחשפו לאירועי אלימות פיזית ש) טוענים %46כמחצית מבני הנוער (
 במהלך השנה בסופי שבוענחשפו לאירועי אלימות פיזית ) טוענים ש41%( פחות מכך האחרונה.
  האחרונה.
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  בבית הספר: 

) 43%( מבני הנוער תחצימקרוב ל -בשנה האחרונה יותרשל פעם אחת או חשיפה בתדירות 
לגניבת נחשפו  25%איומים, קללות והשפלות, ל יותראו אחת בתדירות של פעם  נחשפודיווחו כי 
נחשפו  14% -ו נחשפו להטרדה מינית 21%בעיטות, לאגרופים ונחשפו ל 23% למכות,וחפצים 

, )2017( בהשוואה לסקר קודם סכין וכדומה. ,לדקירה באמצעות חפץ חד כמו אולר, מספריים
בשיעורי החשיפה (פעם אחת או יותר) לאירועים בבית הספר: חשיפה לאירועים של  יהיעלחלה 

+), 22%+), גניבת חפצים (10%+), חשיפה להטרדות מיניות (1%איומים, קללות, העלבה והשפלות (
בשיעורי החשיפה (פעם אחת או יותר)  ירידה+). במקביל, חלה 13%דקירה באמצעות חפץ חד (

  ).-12%עבירות: מכות באמצעות אגרופים ובעיטות (ל

  במקומות ציבוריים:

) דיווחו 31%( מבני הנוער כשליש - בשנה האחרונה חשיפה בתדירות של פעם אחת או יותר
נחשפו  18%, להטרדה מיניתנחשפו  18%איומים, קללות והשפלות, נחשפו פעם אחת או יותר לכי 

נחשפו לדקירה באמצעות חפץ חד כמו  12%למכות, אגרופים ובעיטות, נחשפו  16%לגניבת חפץ, 
בשיעורי החשיפה (פעם  היעלי חלה ,)2017( בהשוואה לסקר קודם אולר, מספריים סכין וכדומה.

+), 7%+), גניבת חפצים (7%אחת או יותר) לאירועים במקומות ציבוריים: חשיפה להטרדות מיניות (
בשיעורי החשיפה (פעם אחת או יותר)  ירידה+). במקביל, חלה 9%דקירה באמצעות חפץ חד (

יים לאירועים ). רמת החשיפה במקומות ציבור-7%לעבירות: מכות באמצעות אגרופים ובעיטות (
  בהשוואה לסקר קודם. יציבהשל איומים, קללות, העלבה והשפלות נותרה 

  בבית:

) דיווחו כי 26%( מבני הנוער כרבע - בשנה האחרונהחשיפה בתדירות של פעם אחת או יותר 
נחשפו להטרדה  13%נחשפו למכות, אגרופים ובעיטות,  19%איומים, קללות והשפלות, ל נחשפו
בהשוואה  סכין וכדומה. ,נחשפו לדקירה באמצעות חפץ חד כמו אולר, מספריים %13-ומינית, 

בבית: חשיפה  םבשיעורי החשיפה (פעם אחת או יותר) לאירועי יהיעלחלה  ,)2017( לסקר קודם
בשיעורי החשיפה  ירידה+). במקביל, חלה 9%+), דקירה באמצעות חפץ חד (7%להטרדות מיניות (

  ).-2%(פעם אחת או יותר) לעבירות: מכות באמצעות אגרופים ובעיטות (

  באינטרנט:

) דיווחו 32%מבני הנוער ( כשליש - בשנה האחרונה חשיפה בתדירות של פעם אחת או יותר
דיווחו  19%השפלה או חרם,  ,)שיימניגביוש (נחשפו ל 27%, אלימות מילוליתללאיום או  כי נחשפו
נחשפו  13% ,לפנייה בעלת אופי מיני ברשתות החברתיות נחשפו 28%, להטרדה מינית כי נחשפו
 בהשוואה לסקר קודם .נחשפו לאירועים אחרים 12% -ו גניבת זהותנחשפו ל 16% ,לסחיטה

בשיעורי הפגיעה או חשיפה (פעם אחת או יותר) ברשתות החברתיות  יהיעל, חלה )2017(
אופי  ת+), פנייה או הודעה בעל8%+), הטרדה מינית (3%לאירועים הבאים: ביוש, השפלה או חרם (

+). שיעור החשיפה או פגיעה לאיומים או אלימות מילולית נשאר זהה 2%+), סחיטה (11%מיני (
  ).32%בהשוואה לסקר הקודם (
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דפוסי דיווח לגורמים מוסמכים שונים, בקרב הנחשפים לאירועי 
 אלימות 

  במרחב הפיזי:

) מאירועי אלימות שונים, 53%כמחצית מבני הנוער שנפגעו ( ,בקרב הנחשפים לאירועי אלימות
לא /) לא זוכרים27%) לא דיווחו כלל וכרבע (21%לגורם כלשהו, כחמישית ( דיווחו על הפגיעה

לגורם בבית הספר  11% ) דיווחו להורים,64%דיווחו. מקרב המדווחים, הרוב הגדול (אם  מדווחים
  דיווחו למדריך נוער. שיעור שולי דיווח למוקד טלפוני ולגורמים אחרים.  6%לחבר קרוב,  11% -ו

  :באינטרנט

) דיווחו על כך לגורם 49%כמחצית מקרב בני הנוער שנפגעו מאירועים ברשתות החברתיות (
  ) לא זוכרים אם דיווחו.25%), ורבע (26%כלשהו, כרבע לא דיווחו כלל (

   :ווח בקרב נפגעי עבירות רשתיסיבות לאי ד

ההסברים  .כרבע מבני הנוער שנפגעו מאירועים ברשתות החברתיות לא דיווחו על כך כלל
), 14%( ), פחד ובושה20%), טיפלו בעצמם בעניין (29%: לא הייתה פגיעה (העיקריים לכך הם

  ).4%, לא זוכר ומסרב להשיב ()33%מגוון סיבות אחרות (

  

 פוסי גלישה ושימוש באינטרנט, ברשתות החברתיות ובסמארטפוןד

) 89%), ברשתות החברתיות (93%רוב מוחלט של בני הנוער גולש באתרי האינטרנט (
  .לפחות פעם ביום) 89%ובאפליקציות (

) 41%) ובאתרי האינטרנט (48%), באפליקציות (48%( קרוב למחצית גולשים ברשתות החברתיות
  .ביוםאו יותר פעמים  6 בתדירות של

 ) יש סמארטפון84%רוב מוחלט מבני הנוער (ל 

 9-7) יש סמארטפון מגיל 22%, לכחמישית (12-10) יש סמארטפון מגיל 49%כמחציתם (ל 

 ויותר ביום שעות 4) נוטים לגלוש בו 68%עלי סמארטפון (ב וב גדול מבני הנוערר 

 ) גולשים באינטרנט באמצעות סמארטפון74%וב גדול מבני הנוער (ר 

 ) מבני הנוער יש פרופיל בפייסבוק52%כמחצית (ל 
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   הפצת תוכן פוגעני ברשת

) טוענים כי לא הפיצו תוכן פוגעני (הודעות, תמונות וכדומה) של 90%רוב מוחלט מבני הנוער (
  עצמם או של אחרים.

  

   נוער עם מחשבות אובדניות בעקבות פגיעה ברשתחשיפה לבני 

  )18. לא כולל 18 – 16לבני נוער בגילאי  והוצגהשאלות בנושא זה (

הכירו ילד שחשב לפגוע בעצמו בשנה האחרונה,  ומעלה, 16הנוער בגילאי  ) מבני21%כחמישית (
כשליש  מינית).בעקבות פגיעה קשה שחווה ברשת (חרם/שיימינג/ השפלה/הטרדה או פגיעה 

  ) לא ידווחו על חבר עם מחשבות אובדניות, שהשביע אותם לא לספר על כך. 29%מבני הנוער (

 21%) ידווחו להורים כאשר חבר במצוקה עד כדי מחשבות אובדניות, 51%כמחצית מבני הנוער (
  ידווחו למשטרה. 4%ידווחו לחבר, ורק  13%ידווחו למורים, 

  

  רשתלקבלת סיוע במקרה של פגיעה בהמועדפות פנייה דרכי ה

), 34%על בני הנוער לדיווח על פגיעה באינטרנט הם פגישה אישית ( ערוצי הפנייה המועדפים
  ).2%, בדרך אחרת ()18%), דיווח באמצעות טופס ברשת או אפלקציה (21%), צ'ט (25%טלפונית (

  

  מה נתפש בעיני בני נוער כפגיעה ברשת

 ) לא יודעים מה נחשב פגיעה ברשת20%(חמישית מבני הנוער כ 

 )22%יימיניג, העלבות והשפלות (ש 

 הכל דבר שפוגע בפרטיות וגורם לאחר להיפגע בכוונ 
 )16%תחילה (

 )10%ופרסום של תמונות פוגעניות ( הפצה 

 )19%ללות ואלימות מילולית, חרם, איומים וסחיטה (ק 

 )4%טרדה מינית (ה 

  )9%חר (א 
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  להתמודדות עם אלימות ברשתהצעות בני נוער 

) 27%כרבע ( ,ברשת ) חושבים שניתן לצמצם את האלימות55%מעל למחצית מבני הנוער (
  לא יודעים. )18%(וכחמישית  חושבים שלא ניתן לצמצמה

   :האלימות ברשת לצמצוםהמלצות 

 פר סהדרכה, הרצאות ושיעורים בבית ה 

 קיקת חוקים ברורים, אכיפה, החמרת הענישה ח 

 )סייבר ,משטרה(גדלת מוקדי פנייה לעזרה הוסימת גולשים אלימים ח 

  ודעותמהגדלת הו וריםה עורבותמ 

  

דפוסי שתיית אלכוהול, שימוש בסמים וגלישה באתרים שמוכרים 
  אלכוהול וסמים בהם

הימים האחרונים, הם שתו משקה אלכוהול בתוך  30) מבני הנוער דיווחו כי במהלך 15%(כשישית 
  לעומת הסקר הקודם). 4%כמה שעות באותו יום (ירידה של 

לעומת  2%) מבני הנוער דיווחו כי יש להם חבר שמשתמש בסמים (ירידה של 14%כשישית (
   רים ילדים שמשתמשים בקנאביס.) מבני הנוער דיווחו כי הם מכי17%הסקר הקודם). כחמישית (

) או אלכוהול 4%וז נמוך מבני הנוער דיווחו כי הם או חבריהם גלשו באתרי שמוכרים סמים (חא
)5%.(  

  


