המכללה האקדמית בית ברל

אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך
ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר

בילוי הפנאי והפעילות החוץ-קוריקולריות של תלמידים
בחינוך הערבי ,הבדווי והדרוזי

דוח מסכם למקבלי החלטות

פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א
אוניברסיטת תל אביב

טלי היוש
המכללה האקדמית בית ברל

מרכזת המחקר :שרון שפריץ

ספטמבר 2102

המכללה האקדמית בית ברל

אוניברסיטת תל אביב
בית הספר לחינוך
ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר

בילוי הפנאי והפעילות החוץ-קוריקולריות של תלמידים
בחינוך הערבי ,הבדווי והדרוזי

דוח מסכם למקבלי החלטות

פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א
אוניברסיטת תל אביב

טלי היוש
המכללה האקדמית בית ברל

מרכזת המחקר :שרון שפריץ

ספטמבר 2102

מחקר זה מומן על ידי לשכת המדען הראשי של משרד החינוך
הממצאים והמסקנות הם על דעת החוקרות ועל אחריותן בלבד

שלמי תודות,

אנו חבות תודה לאנשים רבים שללא עזרתם פרויקט זה לא היה נשלם.

למדען הראשי של משרד החינוך ולצוותו ,על מימון המחקר ועל הליווי במהלך ביצועו.

תודותינו נתונה לנשות רשות המחקר באוניברסיטת תל אביב ולנשות יחידת המחקר במכללה
האקדמית בית ברל ,שהיו לנו לעזר רב לאורך כל הדרך.

לעוזרי/ות המחקר ,ששקדו על איסוף הנתונים בתהליך מורכב ,ארוך ולא קל.

תודות מיוחדות נתונות לבעלי/ות התפקידים ,להורים ולתלמידים/ות בבתי הספר ,על נכונותם
לשתף עמנו פעולה ועל שהקדישו מזמנם למלא את השאלונים ולשתף אותנו במחשבותיהם,
במהלך הראיונות.

ואחרונים ,ולא פחות חשובים ,נודה לבני משפחותינו שתמכו בנו וגילו הבנה להיעדרותנו למשך
תקופה ממושכת עקב עיסוקינו בביצוע המחקר ובכתיבת דוח מחקר זה.
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בילוי הפנאי והפעילות החוץ-קוריקולריות של תלמידים הלומדים בכיתות ו-יא בחינוך הערבית,
הבדואי והדרוזי
דוח מסכם
דוח זה הוא דוח מסכם של מחקר "בילוי הפנאי והפעילות החוץ-קוריקולרית של תלמידים בחינוך
הערבי ,הבדווי והדרוזי" ,שמומן על ידי לשכת המדען הראשי במשרד החינוך .הממצאים בדוח
מתייחסים לנחקרים מחמש קבוצות :ילדים הלומדים בכיתות ו-ח ,בני נוער הלומדים בכיתות ט-
יא ,הורי ילדים ,הורי בני נוער ובעלי תפקידים :מנהלים/ות ,יועצים/ות ,מחנכים/ות ורכזי/ות
חינוך חברתי .נחקרים אלה שייכים לשלושת סוגי הפיקוח באוכלוסיה הנחקרת (ערבי ,דרוזי
ובדואי) .עבור כל אחת מהקבוצות הנחקרות נכתב דוח נפרד שבו מוצגים הממצאים המתייחסים
לקבוצה הרלוונטית .הממצאים בדוח הנוכחי הם בעיקר משווים והשוואה זו מבוססת על
הממצאים המוצגים בדוחות הנפרדים.
הדוח הנוכחי פותח בממצאם עיקריים והמלצות ,המיועדים למקבלי ההחלטות ,לאחר
מכן מוצגת הקדמה שבעקבותיה מוצג מערך המחקר הכולל .הממצאים המוצגים בהמשך
מאורגנים לפי תשעה נושאים :מאפייני עיסוקי הפנאי ,סיבות להשתתפות התלמידים בעיסוקי
הפנאי :מצוי ורצוי ,משתנים וגורמים המשפיעים על בחירת התלמידים להשתתף בעיסוקי הפנאי:
מצוי ורצוי ,עמדות הנחקרים ורצון התלמידים להשתתף בעיסוקי הפנאי ,שביעות רצון
מהשתתפות התלמידים בקטגוריות עיסוקי הפנאי ,תגמולים המתקבלים מהשתתפות התלמידים
בעיסוקי הפנאי ,תמונה מסכמת של מצב הפנאי בחברה הערבית בישראל ,שביעות רצון כללית
ממצב הפנאי בחברה הערבית ,ואחרון ,מיהו האחראי העיקרי לשיפור מצב הפנאי בחברה
הערבית.
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סיכום הממצאים והמלצות עיקריות
Education has no more serious responsibility
than making adequate provision for enjoyment of
recreative leisure; not only for the sake of
immediate health, but for the sake of its lasting
effect upon habits of mind.
)John Dewey (1916

א .סיכום הממצאים
תוכן עיסוקי הפנאי של התלמידים .עיסוקי הפנאי הרווחים בקרב תלמידים הם דומים,
אם כי ,סדר הפופולאריות שלהם בקרב הקבוצות המושוות (ילדים  -ו-ח ובני נוער  -ט-יא השייכים
לסוגי הפיקוח השונים) הוא שונה .על פי התלמידים ובעלי התפקידים העיסוק הפופולארי ביותר
הוא משחקי מחשב ,וידיאו טלוויזיה וסלולארי ועל פי ההורים הכנת שיעורי בית .התלמידים
והוריהם תמימי דעים כי העיסוק השני במידת הפופולאריות שלו בקרב התלמידים הוא
השתתפות באירועים משפחתיים והסתובבות עם חברים .לעומתם ,בעלי התפקידים גורסים כי
התלמידים עוסקים הכי הרבה בכתיבת מכתבים /מיילים /SMS /פייסבוק ובשיחות טלפון .חרף
הנאמר לעיל ,התמונה שעולה מהראיונות מלמדת כי לתלמידים אין אופציות רבות לעסוק בפנאי.
קטגוריות הפנאי של התלמידים .לנחקרים הוצגו תשע קטגוריות של עיסוקי פנאי:
תחביבים ,אמנות ומשחקים; פעילויות חברתיות; בילוי שקט; פעילויות פנאי המבוססות על
מיומנויות מיוחדות (ריקוד ,נגינה); ספורט מאורגן על ידי מועדון ,מתנ"ס הורים וכדומה;
מועדונים קבוצות וארגונים; פנאי אקטיבי-פיזי; בידור ותרבות; עיסוקים במטלות בית ועבודה
בשכר .קטגוריות הפנאי הרווחות בקרב תלמידים הן ,בדרך כלל ,פעילות חברתית ,בידור ותרבות,
פנאי אקטיבי-פיזי וגם עיסוק במטלות בית ועבודה בשכר .ההורים היו מעדיפים שהתלמידים
יעסקו יותר בבידור ותרבות ,במטלות בית ובעבודה בשכר והכי פחות בתחביבים ,אמנות או
משחקים או בפעילויות חברתיות .בעלי התפקידים מעדיפים שהתלמידים ישתתפו בעיסוקי פנאי
במועדונים קבוצות וארגונים ,בפעילויות המבוססות על מיומנויות מיוחדות וגם בעיסוקים
במטלות בית ועבודה בשכר.
קטגוריות הפנאי של ההורים ובעלי התפקידים .ההורים וגם בעלי התפקידים עוסקים
בפנאי ,אם בכלל ,בעיקר במטלות בית ועבודה בשכר או בבידור ותרבות ,עיסוקים שאינם מזוהים
עם "פנאי רציני" .לפיכך ,הם אינם יכולים להוות מודל לחיקוי עבור התלמידים בכל הנוגע
לעיסוקי פנאי בכלל ,ובאשר לעיסוקי "פנאי רציני" ,בפרט.
היקף עיסוקי הפנאי .נחקרים מכל הקבוצות מדווחים שהתלמידים עוסקים בפנאי
חופשי (פעילות שהתלמידים מבצעים בלי התערבות מבוגרים כגון הורים ,מורים ,מדריכים
וכדומה) ומאורגן (פעילות פנאי המאורגנת עבור התלמידים על ידי מבוגרים) ,אך יותר בפנאי
החופשי .במקביל ,הם היו רוצים שהתלמידים יקדישו יותר לשני סוגי פנאי אלה ,ובמיוחד
לעיסוקי הפנאי המאורגן.
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מאפייני "הפנאי הרציני" בעיסוקי הפנאי של התלמידים .למרות שרוב הילדים ובני
הנוער שהשתתפו במחקר (פחות בקרב אלה השייכים לפיקוח הבדואי) נטו להעדיף להשתתף
בעיסוקי פנאי חופשי ,בני הנוער חושבים שהוריהם יעדיפו שהם יעסקו דווקא בפנאי מאורגן,
ממצא התואם את השקפת ההורים ובעלי התפקידים.
שיעור משמעותי מהנחקרים (במיוחד בני הנוער השייכים לפיקוח הדרוזי) ,דיווחו שאינם
יודעים מהי העדפת הוריהם בנושא; שיעור גבוה מבני הנוער השייכים לפיקח הבדואי חושבים
שלהוריהם לא משנה במה הם יעסקו בפנאי; ושיעור משמעותי מההורים מעדיפים את מה
שהתלמידים יעדיפו .מממ צאים אלה לא ברור אם הורים אלה מעדיפים סוג אחד של פנאי על פני
השני ,אם מתקיים בינם לבין ילדיהם שיח בנושא ואם הם בכלל מודעים להבדלים בין סוגי הפנאי
ומהותם.
מיקום עיסוקי הפנאי .שיעור משמעותי של נחקרים מכל הקבוצות מעדיפים שהתלמידים
יעסקו בפנאי בישוב בו הם גרים ,ויעדיפו שעיסוקי הפנאי יתקיימו בבית או בקרבתו .עדין,
תלמידים לא מעטים מדווחים שהם אינם יודעים מהי העדפת הוריהם או שלהוריהם לא משנה
היכן הם יקיימו את עיסוקי הפנאי.
עם מי התלמידים עוסקים בפנאי .ילדים ובני נוער מבלים בשעות הפנאי בעיקר עם בני
משפחה וחברים ,אך שיעור לא זניח מבלה לבד (בעיקר בקרב תלמידים השייכים לפיקוח הבדואי).
לפי תפיסת בני הנוער ,לא לכל ההורים משנה עם מי הם מבלים בשעות הפנאי ולעיתים הם לא
יודעים מהי העדפת הוריהם בנדון.
העדפת ההורים ובעלי התפקידים (עם מי התלמידים יבלו בפנאי) .העדפות ההורים
ובעלי התפקידים הבולטות הן ,שילדים ובני נוער יבלו בעיסוקי הפנאי בחיק המשפחה או עם
אחרים ,במיוחד לגבי ילדות; שיעור נמוך מקרב בני הנוער חושבים שהוריהם יעדיפו כי הם יבלו
את שעות הפנאי לבד; ממצא משמעותי ומטריד מתייחס לשיעור בני הנוער שאינם יודעים מה
הוריהם מעדי פים או שהם חושבים שלהוריהם לא משנה עם מי הם יבלו בשעות הפנאי .העדפת
בעלי התפקידים ,במיוחד בקרב אלה השייכים לפיקוח הערבי ,שהתלמידים יבלו בחברת מבוגרים
מעידה על אחת משתי האפשרויות .הראשונה ,שהם מעוניינים בפיקוח על פעולות התלמידים
ושמירתם מפני סכנות; והשנייה ,שהם נוטים להעביר את האחריות על התלמידים מהם והלאה,
למבוגרים אחרים.
עיסוקי פנאי משותפים לתלמידים ולהוריהם .לא מעט הורים אינם משתתפים עם
ילדיהם בעיסוקי הפנאי ,או משתתפים איתם במידה מועטה ,בעיקר בקרב הורים השייכים
לפיקוח הבדואי .קיים פער בין דיווחי התלמידים ובמיוחד בין דיווחי ההורים לבין דיווחי בעלי
התפקידים הממעיטים במידת האינטנסיביות של עיסוקי הפנאי המשותפים בין תלמידים
להורים.
קשר של תלמידים עם אחרים ביחס לעיסוקי הפנאי .רוב הילדים ובני הנוער מדווחים כי
הם מקיימים קשר עם "אחרים" בארץ ובעולם בנוגע לעיסוקי הפנאי שלהם; ואילו ההורים ובעלי
תפקידים רבים חושבים שאין לילדים קשר כזה .חלק ניכר מהם אינם יודעים בכלל אם קיים קשר
כזה או לא .כלומר ,יש פער בין דיווחי התלמידים לבין דיווחי המבוגרים באשר לקיום קשר כזה.

3

לכן מידת היכולת של ההורים ובעלי התפקידים להיות מעורבים בהקניית ידע וערכים לתלמידים
נושא ,נטולה בספק.
יחס ההורים ובעלי התפקידים כלפי הקשר של התלמידים עם אחרים ביחס לעיסוקי
הפנאי .רוב המבוגרים ,הורים ובעלי תפקידים ,היודעים על קיום קשר בין תלמידים לבין אחרים,
בארץ ובעולם ביחס לעיסוקי הפנאי ,מעודדים אותו .ממצא זה סותר את המידע המסויג כלפי
קשר זה ,שנאסף באמצעות הראיונות.
הסיבות להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי .ארבעה גורמים של הסיבות
להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי נבדקו במחקר זה :חברתי-אידיאולוגי ,אוטונומי-עניין,
אינסטרומנטאלי וחברתי-סטאטוס .המניע החברתי-אידאולוגי זכה ,בדרך כלל ,במקום הראשון
בחשיבות הסיבות להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי בקרב הנחקרים השייכים לפיקוח
הערבי והדרוזי ,בעוד שהמניע החשוב בעיני נחקרים השייכים לפיקוח הבדואי היה המניע
האינסטרומנטאלי .המניע החברתי-סטאטוס זכה במקום האחרון בחשיבותו בקרב רוב הקבוצות,
השייכות לכל סוגי הפיקוח .בעוד שאנו מצפים שהתלמידים ישתתפו בעיסוקי הפנאי ממניעים
פנימיים (אוטנומי-עניין וחברתי-אידיאולוגי) ,בפועל ,גם למניע החיצוני (האינסטרומנטאלי)
יוחסה חשיבות רבה.
הסיבות הרצויות להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי .הורים ובעלי תפקידים (מלבד
בעלי תפקידים השייכים לפיקוח הבדואי) היו רוצים שהתלמידים ייחסו חשיבות רבה למניע
האינסטרומנטלי בבחירות הפנאי שלהם ,ואת החשיבות הנמוכה ביותר למניע החברתי-סטאטוס.
השוואה בין סיבות בפועל לבין סיבות רצויות להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי.
הורים ובעלי תפקידים (מלבד בעלי תפקידים השייכים לפיקוח הבדואי) היו רוצים שהתלמידים
ייחסו חשיבות רבה למניע האינסטרומנטלי בבחירות הפנאי שלהם ,ואת החשיבות הנמוכה ביותר
למניע החברתי-סטאטוס ,מאשר הם מייחסים בפועל.
משתנים וגורמים להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי .במחקר הנוכחי נבדקו
ארבעה גורמים המשפיעים על השתתפות על התלמידים בעיסוקי הפנאי :אישי ,משפחה ואחרים,
קהילתי ויישובי .הגורם האישי נתפס כחשוב ביותר ואילו הגורם הקהילתי נתפס כהכי פחות חשוב
בבחירת התלמידים בעיסוקי הפנאי ,בעיני רוב הקבוצות השייכות לכל סוגי הפיקוח .ראוי לציין
שלארבעת הגורמים לבחירת התלמידים בעיסוקי הפנאי יוחסה חשיבות בינונית ומטה.
השפעה רצויה של המשתנים והגורמים להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי.
נחקרים השייכים לפיקוח הערבי (הורי ילדים) והדרוזי (כל הקבוצות) היו רוצים שהתלמידים
ייחסו לגורם האישי את החשיבות הרבה ביותר ,בהשוואה לשאר הגורמים; ואילו לגורם הקהילתי
היה רצוי שתהיה ההשפעה הפחותה ביותר על בחירת התלמידים בעיסוקי הפנאי .תפיסת
ההשפעה הרצויה של שני גורמים אלה תואמת את השפעתם בפועל ,כפי שעולה מדיווחי הנחקרים.
בקרב נחקרים השייכים לפיקוח הבדואי התגלתה מגמה שונה ,לפיה נחקרים מכל הקבוצות היו
רוצים שלגורם משפחה ואחרים תהיה ההשפעה הרבה ביותר בעת בחירת התלמידים בעיסוקי
הפנאי ,בהשוואה לגורמים האחרים; בעוד שלגורם היישובי רצוי שתהיה ההשפעה הפחותה
ביותר.
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המשתנים והגורמים להשתתפות בעיסוקי הפנאי – מצוי ורצוי .על אף החשיבות הנמוכה
שמייחסים התלמידים ,ההורים ובעלי התפקידים ,בדרך כלל ,לגורמים האישי ,משפחה ואחרים,
הקהילתי והיישובי ,הם היו אף רוצים שהתלמידים ייחסו להם חשיבות פחותה עוד יותר .כך
למשל ,בני נוער ,הורי ילדים והורי בני נוער ,היו רוצים שהתלמידים ייחסו למשתנה "הרצון האישי
של התלמיד" ,השייך לגורם האישי ,שזכה בדרך כלל לדרוג גבוה יחסית בחשיבותו ,חשיבות
פחותה יותר ,מאשר הם מיחסים לו בפועל ,לעומת בעלי תפקידים שהיו רוצים שהתלמידים ייחסו
לו חשיבות רבה יותר.
עמדות כלפי ההשתתפות בעיסוקי הפנאי .עמדות כלפי ההשתתפות בעיסוקי הפנאי
נבדקו על פי שלושה גורמים :אישי ,התנהגותי ורווחה ובריאות .עמדות הנחקרים כלפי
ההשתתפות בעיסוקי הפנאי על פי מימדים אלה הן חיוביות ,בדרך כלל ,אם כי הן פחות חיוביות
ביחס למימד ההתנהגותי ,שמשמעו נכונות להשקיע מאמץ ומשאבים להרחבה ולהעמקה בתחום
הפנאי.
רצון התלמידים להשתתף בעיסוקי הפנאי .קטגוריות הפנאי המועדפות על הנחקרים
מכל הקבוצות ,מלבד בעלי התפקידים הן :פנאי אקטיבי-פיזי; בידור ותרבות; ספורט מאורגן על
ידי מועדון ,מתנ"ס הורים וכדומה; ועיסוקים במטלות בית ועבודה בשכר ,שהן בדרך כלל,
הקטגוריות שהם עוסקים בהן בפועל.
שביעות רצון מהשתתפות בקטגוריות הפנאי .מבין הילדים ובני הנוער שדווחו כי הם
משתתפים בעיסוקי פנאי ,הובעה שביעות רצון גבוהה ביותר מההשתתפות בקטגורית הפנאי בידור
ותרבות .הילדים ביטאו שביעות רצון גבוהה גם מעיסוק בקטגוריות הפנאי :ספורט מאורגן ופנאי
אקטיבי-פיזי; ואילו בני נוער ביטאו שביעות רצון גבוהה גם מעיסוק בקטגורית הפנאי פעילויות
חברתיות.
תגמולים המתקבלים מהשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי .התגמולים המתקבלים
מהשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי נמדדו על פי ארבעה מימדים ,ששמשו גם לבדיקת הסיבות
להשתתפותם בעיסוקי הפנאי :חברתי-אידיאולוגי ,אוטונומי-עניין ,אינסטרומנטאלי וחברתי-
סטאטוס .המגמה המצטיירת היא כי ,באופן כללי ,הנחקרים מייחסים לעיסוקי הפנאי רמה
גבוהה של תגמולים על פי שני המימדים (בסדר יורד) החברתי-אידיאולוגי והאינסטרומנטאלי;
ואילו למימד החברתי-סטאטוס הם ייחסו את הרמה הנמוכה ביותר של התגמולים .מן הראיונות
עולה ,כי המרואיינים מייחסים לעיסוקי הפנאי תגמולים הנוגעים להיבטים רבים ,במיוחד להיבט
האישי (למשל אושר) ,המשפחתי (שקט במשפחה) ,יחסים עם אחרים (גילוי הגינות ,ניהול שיחה
משמעותית) ,לימודים (הפחתת אלימות והשקעה בלימודים) והחברה הערבית כולה (הפחתת רמת
האלימות והעבריינות ואפילו שיפור הקשר בין האוכלוסיה הערבית לבין המדינה).
תגמולים לעומת ציפיות .באופן כללי ,נחקרים מכל הקבוצות מייחסים להשתתפות
בעיסוקי הפנאי שבהם הם השתתפו תגמולים העולים על הציפיות .כלומר ,ציפיות הנחקרים
מעיסוקי הפנאי היו נמוכות ביחס לתגמולים המתקבלים מההשתתפות בהם.
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תמונת מצב הפנאי בחברה הערבית
מצב התשתיות .מצב תשתיות ומתקני הפנאי ביישובים הערביים ובמיוחד ביישובים
השייכים לפיקוח הבדואי הוא דל והם סובלים ממחסור עמוק בכוח אדם מיומן ומקצועי ,מעלות
לא סבירה תמורת הפעילויות המוצעות לאוכלוסייה ,ומשכיחות שאינה תואמת את גודל
האוכלוסיה ואת צרכיה .לא פלא שהנחקרים ,מכל הקבוצות ,השייכים לכל סוגי הפיקוח היו
מעוניינים שכל התשתיות החסרות ביישובים בהם הם גרים ,יוקמו.
מספר ותוכן החוגים/קורסים .קיימת שונות רבה במספר החוגים/קורסים בהם
משתתפים התלמידים ובתכנם .רוב הורי התלמידים מדווחים כי ילדיהם לא השתתפו כלל ,בשנה
שקדמה לאיסוף הנתונים ,בחוגים/קורסים של פנאי ואם השתתפו ,הם לרוב השתתפו בקורס/חוג
אחד .החוגים/קורסים השכיחים ביותר עוסקים בספורט מאורגן; תחביבים אמנות ומשחקים;
בידור ותרבות; ופעילויות חברתיות .רק בקרב תלמידים השייכים לפיקוח הדרוזי קיימת גם
השתתפות בחוגים/קורסים העוסקים במיומנויות מיוחדות (לימוד שירה ,אמנות ,ריקוד ,נגינה
וכדומה).
עלויות .על פי ההורים ,התלמידים עוסקים בעיקר בחוגים/קורסים שעלות כל אחד מהם
עד 011ש"ח בחודש .ככל שעלות החוג/קורס עולה ,שיעור ההשתתפות יורד .תכן החוגים/קורסים
שעלותם נמוכה עוסק בפעילויות חברתיות; בילוי שקט; ומועדונים ,קבוצות וארגונים; ואלה
שעלותם גבוהה יחסית ,קשורים לבידור ותרבות; תחביבים ,אומנות ומשחקים; פנאי אקטיבי-
פיזי; פעילויות המבוססות על מיומנויות מיוחדות; ספורט מאורגן על ידי מועדון ,מתנ"ס
וכדומה; ובילוי שקט.
מקורות מימון .מתקיימים מעט חוגים/קורסים המוצעים לתלמידים ללא תשלום ,בעיקר
על ידי הרשות המקומית; אם כי קיימים מקורות מימון נוספים ,בעיקר ממשלתיים (פיקוח ערבי
ובדואי) או מגזר שלישי (פיקוח דרוזי) .לרוב ,בתי הספר אינם מקבלים תקציבים להפעיל
פעילויות לא פורמאליות וחוץ קוריקולריות בבתי הספר .שיעור גבוה מבעלי התפקידים (מלבד
המנהלים) וההורים אינו יודע אם בית הספר קיבל תקציב עבור עיסוקי פנאי.
שביעות רצון כללית ממצב הפנאי באוכלוסיה הערבית .באופן כללי ,בני הנוער ,הורי
הילדים ,הורי בני הנוער ובמיוחד בעלי התפקידים אינם שבעי רצון ממצב הפנאי בקרב
האוכלוסיה הערבית.
האחראי העיקרי לשיפור מצב הפנאי בחברה הערבית .בקרב כל הקבוצות ,מלבד הורי
בני נוער דרוזים ובעלי תפקידים השייכים לכל סוגי הפיקוח ,האחראי העיקרי שצריך לשנות את
מצב הפנאי עבור התלמידים באוכלוסיה הערבית ,שדורג במקום הראשון הוא משרד החינוך .אך
לדעת הורי בני הנוער השייכים לפיקוח הדרוזי ובעלי התפקידים השייכים לכל סוגי הפיקוח,
האחראי הראשון שצריך לשפר את מצב הפנאי עבור אוכלוסיה זו הוא דווקא השלטון המקומי
ואחריו בדרוג משרד החינוך.
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ב .המלצות עיקריות
 .1חינוך לפנאי
הממצאים מגלים תמונה ,לפיה הבנת הפנאי והתפיסות הרווחות בחברה הערבית כלפיו דורשות
בחינה מחדש ושדרוג .לכן ,מומלץ להפעיל תכניות לחינוך לפנאי עבור כל בעלי העניין הרלוונטיים.
על תכניות אלה לכלול התייחסות להיבטים השונים של הפנאי ,כגון "פנאי רציני" לעומת "פנאי
מזדמן" ,פנאי חופשי לעומת פנאי מאורגן ,הסיבות להשתתפות בעיסוקי הפנאי ,המשתנים
והגורמים המשפיעים על ההשתתפות בעיסוקי הפנאי ,והתגמולים המצופים מההשתתפות
בעיסוקי הפנאי .תכניות אלה צריכות להיות סיסטמיות ,רציפות ,לאורך זמן ומפועלות על ידי אנשי
מקצוע המומחים בתחום .את תכניות החינוך לפנאי יש לקיים אפילו כחלק מתכנית הלימודים.
במסגרת תכניות אלה המשתתפים ירכשו את הידע הרלוונטי בנושא הפנאי; יקיימו דיון
ושיח מקיף בקרב תלמידים ,הורים ,בעלי תפקידים ,אנשי דת וראשי מחלקות חינוך ,על מנת לבחון
פערים בתפיסת ההיבטים השונים של הפנאי ולגשר עליהם .חשוב לפעול להגברת מודעות ההורים
ובעלי התפקידים לחשיבות מעורבותם (ולא התערבותם) בבחירות התלמידים בעיסוקי הפנאי,
במיוחד ,לאור הסכנות הטמונות בעיסוקי פנאי שליליים ובהתפשטות האלימות והעבריינות בקרב
צעירים חסרי מסגרת .במסגרת הדיון והשיח המשותפים חשוב לנסח חזון בנושא הפנאי ,המתאים
לאוכלוסייה ,למקום ולהקשר.
 .2תשתיות ומתקני הפנאי
התמונה המצטיירת מן הממצאים מלמדת כי ביישובים הערביים ,הדרוזיים והבדואיים
תשתיות הפנאי הקיימות הן ,בדרך כלל ,דלות ,מיושנות ולעיתים מופעלות על ידי אנשים חסרי
מומחיות (או מוטיבציה) .לפיכך חשוב לפעול בשלושה ערוצים:
 2.0שדרוג תשתיות הפנאי הקיימות :חשוב לשפץ את המבנים והמתקנים המיושנים
הנמצאים ביישובים ולשדרג את הציוד הנלווה .כמו כן נחוץ לשפר את הנגישות אל
המתקנים ולהעלות את רמת הבטיחות בעת השימוש בהם.
 2.2הקמה ועיבוי תשתיות חדשות :צריך להגדיל את היצע תשתיות ומתקני הפנאי ביישובים
ולפרוס אותם כך שהם יהיו קרובים למקסימום משתמשים פוטנציאליים .הדבר מחייב
הקמת מתקנים שכונתיים שיהיו נגישים לכולם ,במיוחד לתלמידים הצעירים.
 2.1גיוון :חשוב להבטיח שהמתקנים שיוקמו יתנו מענה למגוון רחב של עיסוקי פנאי ,על מנת
שכל אחד יוכל למצוא את העיסוק המועדף עליו.
 .1עיסוקי הפנאי
ביחס לעיסוקי הפנאי מומלץ להתייחס לשלושה היבטים :מגוון ,ניהול והפעלה ועלות.
 1.1מגוון :בחינה וניתוח עיסוקי הפנאי השכיחים בקרב תלמידים ,הורים ובעלי התפקידים
מלמדים שהם עוסקים במגוון מצומצם של עיסוקי פנאי .העיסוקים השכיחים בקרב
התלמידים :משחקי מחשב ,וידיאו טלוויזיה וסולארי; הכנת שיעורי בית; הסתובבות עם
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חברים; ופעילויות חברתיות; ובקרב ההורים ובעלי התפקידים :מטלות ועבודה בשכר;
ובידור ותרבות.
סביר להניח שמגוון זה אינו מבטא עיסוקי "פנאי רציני" ,אלא יותר "פנאי
מזדמן" ,שמטרתו הפגה ומנוחה ואין מצפים במהלכו לפיתוח תחושת מסוגלות ,לאתגר
משמעותי ,או לתחושה של שליטה על המשך הפעילות .אחד המחירים של הפנאי המזדמן
הוא תחושת השעמום ,הנגרמת ,בין השאר ,בשל חוסר התפתחות תחושה של מחויבות
לפעילות .לפיכך ,מומלץ כי ביישובים של דוברי הערבית יוצע מגוון רחב יותר של עיסוקי
פנאי ,שיאפשרו עיסוק "בפנאי רציני" ,המוגדר כעיסוק עקבי בפעילויות פנאי
שהמשתתפים מוצאים אותן כעיקריות ,מספקות ,מעניינות ,איתנות ובעלות משמעות,
בשל המורכבות והאתגרים שבהן.
ממצא נוסף שעלה מהנתונים הוא שנחקרים מכל הקבוצות דיווחו כי התלמידים
עוסקים בפנאי חופשי ומאורגן אך יותר בפנאי החופשי .במקביל ,הם היו רוצים
שהתלמידים יקדישו יותר לשני סוגי פנאי אלה ,ובמיוחד לעיסוקי הפנאי המאורגן .לכן,
חשוב שיהיה היצע גדול וראוי של עיסוקי פנאי מאורגן ,לצד החופשי ,וגם שיהיו תשתיות
ומתקנים בטוחים לקיום עיסוקי פנאי אלה עבור כל האוכלוסיה.
 1.2ניהול והפעלה :הפעלת מתקנים ועיסוקים של פנאי מבוססת על שני סוגי פונקציות ,ניהול
והפעלה .באשר לניהול ,חשוב לדאוג לכך שמנהלי המתקנים והאחראיים על עיסוקי
הפנאי ביישובים יהיו אנשים פרופסיונאליים ,שימונו על בסיס מקצועיותם והתאמתם
לתפקיד ,ולא על בסיס קרבה משפחתית או פוליטית .באשר להפעלה ,חשוב שהמדריכים,
המנחים ומובילי התכניות יועסקו על בסיס מקצועי ורצוי שהם יהיו בעלי תואר אקדמי
בתחום הרלוונטי .פן נוסף של ההפעלה ,שעלה מתוך הראיונות מתייחס לאיכות
החוגים/קורסים ולדרישה שלאלה יוצבו יעדים ומטרות שיבטיחו הבנייה ,כיוון
ורלוונטיות וכי אלה יובהרו למשתתפים טרם השתתפותם ,כדי למנוע אכזבות ולאפשר
בחירה מושכלת ומבוססת מידע במסגרות אלה .מרכיב נוסף שיש לתת עליו את הדעת
הוא חשיבות ההמשכיות של הפעלת מתקנים ,חוגים ו/או קורסים של פנאי .כדי לאפשר
עיסוקי "פנאי רציני" חשוב שאלה יהיו נגישים לאורך זמן ובאיכות ראויה .הרציפות הזו
תאפשר למשתתפים המעוניינים להתמיד ,להעמיק ואולי אף לפתח קריירה בפנאי,
בתחום המועדף עליהם.
 1.1עלות :הממצאים גילו כי רוב התלמידים משתתפים בחוג/קורס אחד מבין אלה הקשורים
לקטגוריות עיסוקי הפנאי השונות ,וכי עלות של קורס/חוג זה היא עד  011ש"ח לחודש.
עוד נמצא ,כי ככול שעלות החוג/קורס עולה ,כך יורד מספר החוגים/קורסים בהם
משתתפים התלמידים ,מכיוון שההורים אינם יכולים לעמוד בתשלום ,כפי שעלה
מהממצאים שהופקו מהראיונות .לפיכך ,חשוב לסבסד את ההשתתפות בעיסוקי הפנאי
לנזקקים .עם זאת יש לזכור כי השתתפות בעיסוקי הפנאי אינה מסתכמת בהשתתפות
בחוגים/קורסים וכי כניסה למתקני פנאי כמו פארקים ,בריכה ,ספריה עירונית וכדומה,
מותנית בהימצאותם בישוב ,אך גם ביכולתם של התושבים להשתמש במתקנים כאלה
ללא עלות ,מתוקף היותם תושבי המקום.
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 .1השתתפות בעיסוקי הפנאי :באשר להשתתפות בעיסוקי הפנאי ההמלצות מתייחסות
לשלושה היבטים :הרחבת היקף ההשתתפות בקרב כל התושבים ,פעילות משותפת של
תלמידים והורים ובעלי תפקידים ומידול (מודלינג) מצד הורים ובעלי תפקידים.
 1.0הרחבת היקף ההשתתפות בקרב כל התושבים .הרחבת ההשתתפות תתרחש אם יובטח
קיום מתקנים ראויים ,מגוון ראוי של תחומים ,הפעלה ברמה מקצועית וראויה ,עלות
הוגנת ,נגישות סבירה וגם מודעות ונכונות מצד התושבים להשתתף בעיסוקים אלה.
הנכונות מצד התושבים להשתתף בעיסוקי הפנאי מחייבת התאמת מתקני הפנאי,
התשתיות ,תוכן ,עיתוי ומיקום עיסוקי הפנאי למאפיינים הייחודים של הקבוצות השונות
באוכלוסייה.
 1.2פעילות פנאי משותפת של תלמידים והורים ובעלי תפקידים .אחת הדרכים להרחיב את
עיסוקי הפנאי ולהפוך אותם למשמעותיים דורשת קיום של עיסוקי פנאי משותפים בין
תלמידים לבין הורים ובעלי תפקידים .המלצה זו תקפה במיוחד לאור הממצאים
המלמדים כי האינטנסיביות של עיסוקי פנאי המשותפים היא נמוכה במיוחד .עיסוקי
פנאי משותפים ,סדנאות והרצאות בנושא ,ותכניות לחינוך לפנאי יכולים לתרום להבנת
מהות הפנאי בקרב המשתתפים מכל הקבוצות ,לעמדות חיוביות כלפי ההשתתפות
בעיסוקי הפנאי ולכך שהורים ובעלי התפקידים ישדרו לתלמידים גישה חיובית כלפי
עיסוקי הפנאי.
 1.1מודלינג של הורים ובעלי תפקידים .לא די בכך שהתלמידים יעסקו בפנאי או שההורים
יצטרפו אליהם לעיסוקי פנאי משותפים .נדרש גם שינוי מהותי בקרב המבוגרים
שעוסקים לרוב במטלות בית ועבודה בשכר ובידור ותרבות .השינוי צריך לכלול השתתפות
של המבוגרים בעיסוקי "פנאי רציני" ,למען עצמם ובתחומים שהם בחרו מתוך עניין.
עידוד המבוגרים ליטול חלק בתכניות פנאי כאלה יתגמל אותם אישית ואף יהפוך אותם
למודל לחיקוי עבור התלמידים .בנוסף ,הם יוכלו להוביל את תהליך השינוי הנדרש ביחס
לפנאי ,בקרב האוכלוסיה המקומית ,לשיפור מצב הפנאי בחברה הערבית ,ואף לקידום
החברה הערבית בכלל ולא רק בתחום הפנאי.
 .5אחריות .בקרב כל הקבוצות ,מלבד הורי בני נוער דרוזים ובעלי התפקידים השייכים לכל
סוגי הפיקוח ,האחראי העיקרי הראשון שצריך לדאוג לשינוי מצב הפנאי עבור התלמידים
באוכלוסיה הערבית הוא משרד החינוך .אך לדעת הורי בני הנוער השייכים לפיקוח
הדרוזי ובעלי התפקידים השייכים לכל סוגי הפיקוח ,האחראי הראשון שצריך לשפר את
מצב הפנאי עבור אוכלוסיה זו הוא דווקא השלטון המקומי ואחריו בדרוג משרד החינוך.
שינוי מצב הפנאי דורש תקציבים ומשרד החינוך והרשות המקומית הם הגורמים
שצריכים לתת מענה לצורך זה .מכיוון שמערכת החינוך עוברת תהליך עמוק של הפרטה,
חשוב לגייס גם גופים וקרנות שיתמכו במצב הפנאי ,ולרתום לטובת צעד זה גם קרנות
הפועלות זה מכבר במערכת החינוך .השינוי הדרוש לא יצלח אם כל המעורבים בדבר,
כולל הורים ,תלמידים ,בית הספר והאוכלוסייה כולה לא ירתמו לטובת העניין .משמעות
הדבר היא כי לא מספיק להבטיח תקציב ,להקים תשתיות ,להבטיח הפעלה מקצועית
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ולהנגיש את המתקנים ואת עיסוקי הפנאי לאוכלוסיה ,אלא חובה שכל הנוגעים,
חיצוניים ופנימיים ,מצד המדינה ,השלטון המקומי והאוכלוסיה ,יתרמו את חלקם
לשיפור המצב על ידי מחויבות לנושא ,עידוד אחרים ,השתתפות אישית ,התנדבות ו-
לקיחת אחריות ,שיש לחנך לקראתה!
 .6מחקר .למרות שהמחקר הנוכחי סיפק תמונה מקיפה של מצב בילוי הפנאי והפעילות
החוץ קוריקולארית של תלמידים הלומדים בחינוך הערבי ,הבדואי והדרוזי ,עדין נשארו
היבטים וסוגיות שחשוב לבצע מחקר המשך שיבחן אותם לעומק .למשל ,חלק מהפערים
בין נחקרים מהקבוצות השונות בהשתייכותן הדתית ,ברמת הדתיות ובסוג הפיקוח אינם
ברורים דיים ,וחשוב ביותר לבחון אותם על מנת להטוות מדיניות פנאי מושכלת עבור
קבוצות אלה.
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מבוא
מחקר זה ,שנערך בחסות המדען הראשי במשרד החינוך ,נועד לבדוק את נושא בילוי הפנאי
והפעילויות החוץ קוריקולריות של תלמידים בחינוך הערבי ,הדרוזי והבדואי בישראל; הלומדים
בכיתות ה' ו-ו' בבתי הספר היסודיים (רשמיים ומוכרים שאינם רשמיים) ובכיתות ז'-יא בבתי
הספר העל יסודיים .על פי השנתון הסטטיסטי לשנת  2111של הלמ"ס מספר התלמידים בטווח
הרלוונטי הוא כ.211,101 -
לפנאי הגדרות שונות ואחת מהן ,הרווחת החל משנות השמונים ועד היום ,מבוססת על
עבודתו של סטבינס ( ,)Stebbins, 2007המסווג את הפנאי לפי שלושה מאפיינים" :פנאי מזדמן",
"פנאי מבוסס פרויקט" ו"פנאי רציני" .הפנאי המזדמן מבטא הפגה ומנוחה ואין מצפים במהלכו
לפיתוח תחושת מסוגלות ,לאתגר משמעותי ,או לתחושה של שליטה על המשך הפעילות .אחד
המחירים של הפנאי המזדמן הוא תחושת השעמום ,הנגרמת ,בין השאר ,בשל חוסר התפתחותה
של תחושת מחויבות לפעילות (" .)Barnett & Wolf Klitzing, 2006פנאי המבוסס על פרויקט"
( ,)project-based leisureהוא עיסוק פחות שכיח מהפנאי המזדמן ושכיח עוד פחות מ"הפנאי
הרציני" .מדובר בפעילות פנאי רציונאלית ומורכבת ,שהינה קצרת מועד ,חד פעמית ,המתרחשת
מדי פעם ,או לעתים נדירות בלבד .הפעילות כוללת נטילת אחריות יצירתית בזמן החופשי ,לעתים
אף לצורך ביצוע מחויבויות בלתי נעימות כמו מסע ,הפקת אירוע ,תכנון חופשה שיפוץ בית
וכדומה .כל אלה מפגישים חברים ,שכנים או קבוצה חברתית לתקופה הרלוונטית של קיום
הפעילות (המחקר הנוכחי לא יתייחס לסוג פנאי זה) .ואילו "הפנאי הרציני" מוגדר כעיסוק עקבי
של פרטים בפעילויות פנאי שהמשתתפים מוצאים אותן כעיקריות ,מספקות ,מעניינות ,איתנות
ובעלות משמעות ,בשל המורכבות והאתגרים שבהן" .לפנאי הרציני" שישה מאפיינים :התמדה
( ,)persevereנטייה לפיתוח קריירה ( ,)carrierהשקעה של מאמץ אישי משמעותי ( significant
 ,)personal effortהפקת תועלות ( ,)benefitsהגשמה עצמית ( ,)self actualizationוהבעת
הזדהות חזקה עם העיסוק (.1)tendency to identify strongly with the chosen pursuits
עיסוקי פנאי מתקיימים באופנים שונים ביניהם :פעילויות חופשיות (כמו צפייה בטלוויזיה ומפגש
חברתי); פעילויות מאורגנות (צריכת קורסים ,סדנאות וחוגי פנאי המתפרסמים בשווקים
החופשיים); ופעילות חוץ קוריקולרית שהיא פדגוגיה ייחודית ,מאורגנת ושיטתית המתקיימת
באורח נבדל ממערכת החינוך הפורמאלית .פעילות זו קשורה לקבוצות ולארגונים בקהילה
ומתבצעת באמצעות מוסדות כלכליים ,חברתיים ופוליטיים ,במתנ"סים ,במרכזי תרבות
במרכזים לקידום נוער ובמועדוני נוער של הרשויות המקומיות (תנועות נוער ,פעילויות של תנועות

 1להרחבה .1 :התמדה ( )persevereבפעילות שמשמעה הצורך להתמיד (לא כמות);  .2נטייה לפיתוח קריירה ( )carrierאו
נתיבה מקצועית;  .3השקעה של מאמץ אישי משמעותי ( )significant personal effortהמבוסס על ידע ,הכשרה ,התנסות
ומיומנות ,ביחד או לחוד הנרכשים במיוחד עבור הפעילות;  .4קבלה של תועלות ( )benefitsכגון :הגשמה עצמית ,העשרה
עצמית ,ביטוי עצמי ,תחושת הצלחה ,העלאת הדימוי העצמי ,אינטראקציה חברתית והרגשת שייכות ,תוצרים חומריים
הקיימים לאורך זמן וכיף טהור;  .5הגשמה עצמית ( )self actualizationו .6 -הבעת הזדהות חזקה עם העיסוק ( tend to
( )identify strongly with their chosen pursuitsשם) .הפנאי המזדמן הוגדר כפעילויות קצרות-מועד הגורמות להנאה
משמעותית בטווח המיידי ,לרענון ,לבריחה מהעומס בחיי היומיום ,למנוחה ולמפגשים חברתיים .הכוונה לפעילות הדורשת
מעט מאוד הכשרה ,אם בכלל (.)Stebbins, 1997
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פוליטיות וכדומה) .מטרת פעילות זו לספק דפוסים ייחודיים של חינוך לקבוצות אוכלוסייה
מוגדרות ,מבוגרים וילדים כאחד (אגברייה ;2002 ,קליבנסקי.)2002 ,
המחקר העוסק בפנאי בישראל מועט במיוחד .חסרונו בולט בכלל ובמיוחד בקרב החברה
הערבית ואוכלוסיית הילדים והנוער בחברה זו .מצב המחקר בתחום החינוך הבלתי פורמלי דומה,
עם זאת ,בהיותו תחום רחב (הכולל בתוכו את פעילויות הפנאי) ,ניתן למצוא בספרות מקורות
העוסקים בהיבטים השונים של החינוך הבלתי פורמלי.
מטרות ושאלות המחקר
מטרת המחקר לבדוק את עיסוקי הפנאי של תלמידים הלומדים בכיתות ו עד יא בחינוך הערבי,
הדרוזי והבדואי ,תוך התייחסות למאפייני הנחקרים ,למאפייני המשפחה ולמאפייני בית הספר.
באופן ספציפי ,המחקר נועד לענות על השאלות הבאות:
 .0מהם המאפיינים העיקריים של עיסוקי הפנאי של התלמידים (תוכן ,היקף,
חוגים/קורסים עבור התלמידים ,מאפייני "פנאי רציני" ,עיתוי ,מיקום ,העדפה
ומעורבות הורים ואחרים)?
 .2מהם הסיבות והגורמים המשפיעים על השתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי (תפיסת
התלמידים ,ההורים ובעלי התפקידים) רצוי ומצוי?
 .1מהן עמדותיהם של התלמידים ,ההורים ובעלי התפקידים כלפי ההשתתפות בעיסוקי
הפנאי?
 .1מהי מידת שביעות רצונם של התלמידים מהעיסוק בקטגוריות הפנאי?
 .1כיצד תופסים התלמידים ,ההורים ובעלי התפקידים את התגמולים המתקבלים
מהשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי?
 .2כיצד משפיעים מאפייני הנחקרים ,המשפחה ובית הספר על היקף עיסוקי הפנאי,
הסיבות להשתתפות בפנאי ,העמדות כלפי העיסוק בפנאי ,שביעות הרצון מההשתתפות
בקטגוריות הפנאי והתגמולים המתקבלים מההשתתפות בעיסוקי הפנאי)?
 .7מהו מצב הפנאי בחברה הערבית (מצב תשתיות הפנאי ביישובים ,שביעות רצון ממצב
הפנאי ,באופן כללי ,ותפיסת הנחקרים את הגורם העיקרי לשיפור מצב הפנאי עבור
האוכלוסייה הערבית)?

12

מערך המחקר
המחקר כולל שני מרכיבים ,מרכיב כמותי ומרכיב איכותני ,במערך מחקר משולב שנערך בשלושה
שלבים .בשלב הראשון  -קדם המחקר ,בוצעו ראיונות בשלושה יישובים המייצגים את שלושת
סוגי הפיקוח :הערבי ,הדרוזי והבדואי ,במטרה להפיק מידע ששימש בסיס להכנת שאלוני
המחקר; בשלב השני ,נערך מחקר חלוץ ,שנועד לבדוק את תפקוד השאלונים שפותחו לצורך
המחקר הנוכחי; ובשלב השלישי ,נערך מחקר הרוחב בקרב אוכלוסיית היעד.
הנחקרים
בקדם המחקר נערכו ראיונות עם  11מרואיינים הממלאים תפקידים שונים :מנהלים/ות (,)7
יועצים/ות ( ,)1מחנכים/ות ( ,)1תלמידים/ות ( ,)1הורים ( 1אבות ואמהות) ,מנהלי מחלקות חינוך
( ,)1מנהלי מתנ"סים ( ,)1רכזי חינוך חברתי ( )2ואנשי דת (.)1
מחקר החלוץ בוצע ב 02-בתי ספר מ 01-יישובים המייצגים סוגי פיקוח וגודל שונה (קטן,
גדול ובינוני) .במחקר השתתפו  01כיתות ( 1יסודי 2 ,חט"ב 1 ,תיכון) .בסך הכול השתתפו במחקר
החלוץ  212תלמידים הלומדים בכיתות ו-ח ו 011-תלמידים הלומדים בכיתות ט-יא.
במחקר הרוחב השתתפו חמש קבוצות של תלמידים (ילדים הלומדים בכיתות ו-ח; בני
נוער הלומדים בכיתות ט-יא) ,הורים (של ילדים ושל בני נוער) ובעלי תפקידים (מנהלים/ות,
יועצים/ות ,מחנכים/ות ורכזי/ות חינוך חברתי) ,במערכת החינוך הערבית בישראל ,כמתואר
בתרשים .0

תרשים  :1תיאור קבוצות הנחקרים שהשתתפו במחקר הרוחב
הנחקרים נדגמו בתהליך רב שלבי ,בו נעשה שימוש בדגימת אשכולות משוכבת,
שהתייחסה לסוגי פיקוח שונים (ערבי ,דרוזי ,בדואי) ,לגודל יישוב (קטן ,בינוני ,גדול) ולדרג בית
ספר (יסודי ,חט"ב ותיכון) .המדגם לא כלל תלמידים בחינוך המיוחד ובמערכת החינוך הערבית
במזרח ירושלים וברמת הגולן.
בלוח  0בנספח א מוצגים נתוני הרקע של קבוצות הנחקרים המאורגנים באופן הבא:
מאפייני הנחקרים (מגדר ,שכבת גיל ,השתייכות דתית ורמת דתיות); מאפייני ההורים והמשפחה
ומאפייני בעלי התפקידים (השתייכות דתית ,רמת דתיות ,רמת השכלה ,מצב תעסוקה של ההורים
ומצב סוציו-אקונומי של המשפחה; וסוג תפקיד עבור בעלי התפקידים בלבד); ומאפייני בית
הספר (פיקוח וגודל יישוב).
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כלי המחקר והמשתנים
הנתונים במחקר הנוכחי נאספו באמצעות שלושה סוגים של כלי מחקר ,כמפורט להלן:
 .0מסמכים  -רשומות רלוונטיות ממשרד החינוך ,מבתי הספר ומהרשויות המקומיות ,שמשו
להפקת מידע על בתי הספר :שמות היישובים ומאפיינים רלוונטיים ,שמות בתי הספר ובעלי
תפקידים שונים וכן מאפיינים של התלמידים.
 .2ראיונות  -בשלב קדם המחקר ,נערכו ראיונות חצי מובנים עם  11נחקרים (מנהלי מחלקות
חינוך בישובים ,אנשי דת ,מנהלים/ות ,יועצים/ות ,הורים ,מחנכים/ות ,רכזי/ות חינוך חברתי
ותלמדים ומנהלי מתנ"סים) ,במטרה להפיק את המידע הנדרש להכנת שאלוני המחקר .נערכו
ראיונות מובנים למחצה גם לאחר ניתוח הנתונים הכמותיים שנאספו במחקר הרוחב עם 00
מרואיינים ( 1מנהלים/ות 2 ,מחנכים/ות 1 ,הורים ו 1-תלמדים/ות) על מנת להפיק תובנות
שסייעו בפירוש הממצאים.
 .1שאלונים  -הנתונים נאספו באמצעות שאלונים ,שהוכנו במיוחד לצורך המחקר הנוכחי וכללו
בעיקר שאלות סגורות וכן מספר שאלות פתוחות .השאלונים .כל השאלות בשאלונים חוברו על
ידי החוקרות מלבד השאלות המתייחסות לעיסוקים ולקטגוריות של פנאי ,שהתבססו על
שאלונים קיימים שחוברו על ידי קינג וחובריו ( ,)King, et al., 2006המתאפיינים בעקיבות
פנימית מספקת ,מהימנות מבחן – מבחן חוזר בטווח המקובל ורמה מקובלת של תקיפות כמו:
שאלוני

Children's Assessment of Participation and Enjoyment – CAPE

ו -

.Preference Assessment of Children - PAC
השאלונים במחקר המדווח להלן הותאמו לקבוצות הנחקרים השונות :ילדים ובני נוער
הלומדים במערכת החינוך הערבית בישראל וכן להוריהם ולבעלי התפקידים העובדים במערכת
חינוך זו .השאלונים המיועדים לקבוצות הנחקרים השונות כוללים חלקים משותפים אך גם
חלקים שונים ,שהותאמו ,כאמור ,לכל אחת מקבוצות היעד .שאלוני המחקר כללו שישה
חלקים עיקריים כדלהלן:
חלק א כלל שאלות רקע המתייחסות למגדר הנחקר/ת (ההורים נשאלו על עצמם ועל
מגדר ילדיהם) ,כיתה בה לומד התלמיד ,השתייכות דתית ,רמת דתיות של הנחקר/ת ,רמת דתיות
של ההורים ,רמת ההשכלה של ההורים ,מצב תעסוקת ההורים והמצב החברתי-כלכלי של
המשפחה (לפי תפיסת הנחקרים ,אך הילדים הלומדים בכיתות ו-ח לא נשאלו על כך) .חלק א של
השאלון המיועד לבעלי התפקידים כלל גם שאלות רקע המתייחסות לסוג התפקיד של הנחקר/ת
בבית הספר ולדרג בית הספר.
חלק ב כלל שאלות הנוגעות לעיסוקי הפנאי (ההורים ובעלי התפקידים ענו על שאלות
אלה לפי תפיסתם את עיסוקי הפנאי של ילדיהם/תלמידיהם) :סוג עיסוק הפנאי בו השתתפו
בארבעת החודשים שקדמו לאיסוף הנתונים (יוני  ,)2100מידת אהבתם את העיסוק (רק הילדים
ובני הנוער נשאלו) ואם לא השתתפו – האם היו רוצים להשתתף (ההורים ובעלי התפקידים נשאלו
על מידת רצונם שילדיהם/תלמידיהם ישתתפו בפעילות הפנאי) .בנוסף ,כלל חלק זה שאלות
המתייחסות לקטגוריה המועדפת של עיסוקי הפנאי על הילדים ,בני הנוער ,ההורים ובעלי
התפקידים (האחרונים נשאלו גם על קטגוריות הפנאי שלהם ועל העדפת ילדיהם/תלמידיהם את
קטגוריות הפנאי השונות) .הילדים ובני הנוער נשאלו על שלושה ממאפייני "הפנאי הרציני"
בעיסוקי הפנאי שלהם (העמקה ,רצון להתמיד וקריירה בפנאי-נתיבה מקצועית) .ההורים ובעלי
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התפקידים נשאלו שאלות המתייחסות למאפיינים שונים של עיסוקי הפנאי של
ילדיהם/תלמידיהם כגון :חוגים/קורסים בהם התלמידים משתתפים (הורים) ,פעילויות פנאי
אחרות המתקיימים/ות בבית הספר או ביישוב בו נמצא בית הספר (רק בעלי תפקידים) ,היקף,
עלות ומקורות המימון של עיסוקי הפנאי ,וכן עיתוי ומיקום של עיסוקים אלה.
חלק ג התייחס לסיבות הבחירה בעיסוק הפנאי (עבור כל קבוצות הנחקרים) ,להשפעה
הרצויה של הסיבות להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי (בני נוער ,הורים ובעלי תפקידים),
למשתנים המשפיעים בפועל על הבחירה בעיסוקי הפנאי (בני נוער ,הורים ובעלי תפקידים) ולמידת
ההשפעה הרצויה של משתנים אלה (בני נוער ,הורים ובעלי התפקידים) .ההורים ובעלי התפקידים
ענו על שאלות אלה לפי תפיסתם את ההשפעה של הסיבות והמשתנים על בחירת התלמידים
בעיסוקי הפנאי ,ואת ההשפעה הרצויה לדעתם של הסיבות והמשתנים על בחירות התלמידים
בפנאי .השפעת הסיבות נבחנה באמצעות  01היגדים ונבדקה גם ההשפעה של  01המשתנים,
שהתשובה עליהם ניתנה על סולם ליקרט בן חמש דרגות ( 0הסכמה מועטה של הנחקר לכך
שהסיבה או המשתנה גרמו לו/לה (לילדיהם/לתלמידיהם) להשתתף בעיסוק הפנאי; ועד  1הסכמה
רבה מאוד של הנחקרים לכך שהסיבה או המשתנה עודדו אותם (עבור ההורים ובעלי התפקידים
את ילדיהם/תלמידיהם) להשתתף בעיסוק הפנאי) .ניתוח גורמים של תגובות הנחקרים להיגדים
הבודקים את השפעת הסיבות (בפועל ורצוי) הניב ארבעה גורמים :חברתי-אידיאולוגי ( 1פריטים,
למשל "יצירת קשרים חברתיים"" ,רצון להיות מקובל בחברה"" ,הכרת אנשים אחרים בתחומים
שמעניינים אותי"" ,מימוש עצמי"" ,הגשמת רעיון שאני מאמין בו"" ,רצון להיות מקובל
בחברה"); אוטונומי-עניין ( 2פריטים "שאיפה ללמוד יותר על הנושא" ו"אהבה ועניין בנושא");
אינסטרומנטלי ( 1פריטים כמו "תרומה לתכנון העתיד שלי"" ,תרומה ללימודים שלי"" ,שיפור
הדימוי העצמי שלי") ,וחברתי-סטאטוס ( 1פריטים לדוגמא "רצון להיות בחברת תלמידים
משפחות ממעמד גבוה/מכובדות" ו"רצון להתבלט ולהוביל").
המשתנים המשפיעים על בחירת התלמידים בעיסוקי הפנאי ( )01מגדירים ארבעה
גורמים :הגורם האישי ( 1פריטים :המין שלי ,הגיל שלי ,הרצון האישי שלי); משפחה ואחרים (1
פריטים כגון "יחסים בבית הספר"" ,יחסים עם חברים"" ,יחסים בבית"" ,השפעת ההורים
שלי"); קהילתי ( 1פריטים כמו "השפעת אנשי דת"" ,שיוך לאומי"); ויישובי ( 1פריטים
"אפשרויות ביישוב תשתיות ומתקנים"" ,השלטון המקומי ביישוב" ו"מקום המגורים שלי").
אותם משתנים שימשו לבדיקת תגובות הנחקרים ביחס למידת ההשפעה הרצויה של אותם
משתנים על הבחירה בפנאי ,וגם כאן נבנו באותו אופן ארבעה גורמים המתייחסים לממדים
האישי ,משפחה ואחרים ,קהילתי ויישובי.
חלק ד כלל שאלות המתייחסות למאפייני עיסוקי הפנאי של ילדים ובני נוער ,ולתפיסות
ההורים ובעלי התפקידים ביחס לעיסוקים אלה .חלק זה כלל שאלות על היקף עיסוקי הפנאי;
עיתוי העיסוק בפנאי; העדפת הילדים/בני הנוער/ההורים/בעלי התפקידים את סוג עיסוק הפנאי
שלהם/של ילדיהם/תלמידיהם ,בהתאמה; העדפת הילדים/בני הנוער/ההורים/בעלי התפקידים
את המקום בו הם /ילדיהם/תלמידיהם יקיימו את רוב עיסוקי הפנאי; ותפיסת הילדים/בני הנוער
את העדפת הוריהם .בנוסף נשאלו הנחקרים עם מי הילדים ובני הנוער עוסקים בפנאי ,ותפיסת
את העדפת הוריהם בנדון .השאלונים כללו גם שאלות המתייחסות לעיסוקי פנאי משותפים של
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התלמידים והוריהם ,קשר התלמידים עם אחרים – עמיתים העוסקים באותו תחום של פנאי ויחס
ההורים/בעלי התפקידים כלפי קשר זה.
חלק ה בחן את עמדות הילדים ,בני הנוער ,ההורים ובעלי התפקידים כלפי עיסוקי הפנאי
באמצעות  01היגדים שהתגובה עליהם ניתנה על סולם ליקרט בן חמש דרגות ( 0מבטא מידת
הסכמה מועטה מאוד עם ההיגד ו 1-מידת הסכמה רבה מאוד) .ניתוח גורמים שנערך על התגובות
לפריטים אלה העלה שהם מגדירים שלושה מימדים :רגשי (שישה היגדים כמו "עיסוקי הפנאי
גורמים להנאה"); התנהגותי (שבעה היגדים כמו "כאשר יש לי כסף אני קונה דברים וציוד
המשמשים לפנאי); ורווחה ובריאות (שבעה היגדים כמו "עיסוקי הפנאי מגבירים את המרץ של
האדם") .העמדות נבדקו גם באמצעות רמת האהבה שהתלמידים הביעו כלפי עיסוקם בתשע
קטגוריות הפנאי שהוצגו להם ,שנבדקה באמצעות ממוצע תגובותיהם (מידת אהבתם) ביחס
לעיסוקי פנאי השייכים לכל אחת מקטגוריות הפנאי (סולם המדידה  0מידה נמוכה מאוד של
אהבה ו 1-מידה גבוהה מאוד של אהבה).
חלק ו עסק בתגמולים המתקבלים מהשתתפות הילדים/בני הנוער בעיסוקי הפנאי
(בשאלון של ההורים ובעלי התפקידים חלק ו' עסק בתפיסת ההורים/בעלי התפקידים את
התגמולים המתקבלים לתפיסתם ,מהשתתפות הילדים ובני הנוער בעיסוקי הפנאי) .אותם היגדים
ששימשו לבדוק את הסיבות להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי ,שמשו גם לבדיקת
התגמולים המתקבלים מהם ,עם שינוי גזע השאלה בהתאם (למשל בשאלון לתלמידים :במקום
"באיזו מידה כל אחת מהסיבות המופיעות בטבלה השפיעה ,על הבחירה שלך לעיסוק בפנאי" –
הנחקרים נשאלו "באיזו מידה העיסוק בפנאי מעניק לך כל אחד מהתגמולים .)"...גם כאן
הנשאלים דרגו את תשובותיהם על סולם ליקרט בן חמש דרגות כמתואר לעיל .בדומה לסיבות,
נבנו ארבעה ציוני אינדקס (ממוצעים) עבור ארבעת המימדים של התגמולים המתקבלים
מהשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי :חברתי-אידיאולוגי ,אוטונומי-עניין ,אינסטרומנטאלי
וחברתי-סטאטוס (המקבלים לגורמים של הסיבות).
השאלונים (מלבד שאלון הילדים) כללו שאלה נוספת שנועדה לבדוק אם קיימים – כן או
לא –  07תשתיות ומתקנים ביישובים בהם הנחקרים גרים ובאיזו מידה הם היו רוצים שמתקנים
ותשתיות אלה יימצאו בישובים שלהם .מידת הרצון של המשיבים ניתנה גם בחלק זה על סולם
ליקרט בן חמש דרגות .שתי שאלות נוספות שהוצגו לנחקרים מכל הקבוצות בחנו את שביעות
רצונם הכללית ממצב פעילויות הפנאי באוכלוסייה הערבית ומי לדעתם צריך להיות האחראי
העיקרי על שינוי המצב .הגדרת המשתנים שנכללו בשאלונים מוצגות בנספח ב.
הליך איסוף הנתונים
קדם המחקר – הראיונות בקדם המחקר נערכו הנחקרים בבתי הספר בהם הם לומדים/ילדיהם
לומדים/מלמדים/עובדים ,במקומות המתאימים לעריכת ראיון ואשר תואמו מראש עם בית הספר.
לנחקרים הוצגה מטרת המחקר והובטחה אנונימיות וסודיות על הנתונים שהם יספקו .הראיונות
בוצעו על-ידי החוקרות ומרכזות המחקר שהוכשרו למשימה זו .הראיונות עם הילדים ,בני הנוער
וההורים נערכו בשפה הערבית ונמשכו בין חצי שעה לשעה .הראיונות עם בעלי התפקידים נערכו,
בדרך כלל ,בעברית.
16

מחקר הרוחב – כולל חלק כמותי ואיכותני.
הנתונים בחלק הכמותי נאספו באמצעות שאלונים אישיים שהועברו לילדים ולבני הנוער בכיתות
בהן הם לומדים .עוזרי המחקר חילקו את השאלונים בכיתות ונכחו בהן כל משך הזמן שנדרש ,יחד
עם לפחות עוד מורה אחד מבית הספר ,לרוב מחנך/ת הכיתה .עוזרי המחקר הסבירו לילדים ולבני
הנוער על מטרת המחקר ואופן מילוי השאלון ,ענו על שאלות בהתאם לצורך וחלקו להם שאלונים
שיועדו להוריהם .שאלוני ההורים הוחזרו לבית הספר על ידי התלמידים במעטפות סגורות שצורפו
לשאלון ,ונאספו על ידי איש הקשר בבית הספר .גם בקרב בעלי התפקידים נאספו הנתונים
באמצעות שאלונים שהוחזרו לבית הספר .שאלוני ההורים ובעלי התפקידים נאספו על ידי עוזרי
המחקר ו/או החוקרות עצמן (במקרים רבים היה צורך לחזור לבתי הספר יותר מפעם אחת).
איסוף הנתונים האיכותניים שבוצע לאחר ניתוח הנתונים הכמותיים (בשלב האחרון של המחקר)
נערך באמצעות ראיונות חצי מובנים עם נציגים מקרב כל אחת מחמש הקבוצות הנחקרות .בדרך
כלל ,הראיונות נערכו בבית הספר וארכו בין חצי שעה לשעה.
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ממצאים עיקריים
"ילד שאין לו מקום לפרוק לחצים במה הוא
יעסוק? באלימות ;.ילד מטופח עם הנחייה והורים
שדואגים לו – מתנהג בצורה אחרת" (מחנכת)
"כדי לא להגיע לשם צריך לתת לבני הנוער מה
לעשות ,מתנ"ס ,חוגים ,מקומות בילוי( "...נערה)

עיקרי הממצאים מתייחסים למאפייני עיסוקי הפנאי של התלמידים; לסיבות להשתתפות
התלמידים בעיסוקי הפנאי :מצוי ורצוי; לגורמים ולמשתנים המשפיעים על בחירת התלמידים
להשתתף בעיסוקי הפנאי ,מצוי ורצוי; לעמדות ולרצון התלמידים להשתתף בעיסוקי הפנאי;
לשביעות הרצון מהשתתפות התלמידים בקטגוריות עיסוקי הפנאי; לתגמולים המתקבלים
מהשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי; ותמונה מסכמת של מצב הפנאי בחברה הערבית
בישראל.
עיקרי הממצאים המובאים בדוח זה מבוססים ,בדרך כלל ,על השוואה בין חמש
הקבוצות שהשתתפו במחקר (ילדים ,בני נוער ,הורי ילדים ,הורי בני נוער ובעלי תפקידים) ביחס
לכל אחד מהנושאים שצוינו לעיל .בנוסף לממצאים המתייחסים לכל אחד מהנושאים נוסחו גם
מסקנה ולרוב גם המלצה .לעיתים הוצעה המלצה אחת עבור מספר תת נושאים ,ולעתים קיימת
חפיפה מסוימת בין המלצות המתייחסות לתחומים דומים.

 .1מאפייני עיסוקי הפנאי של התלמידים
 1.1תוכן עיסוקי הפנאי
 עיסוקי הפנאי הרווחים בקרב התלמידים ,על פי דיווחם ועל פי תפיסת ההורים ובעליהתפקידים הם ,בדרך כלל ,דומים אם כי סדר הפופולאריות שלהם על פי הקבוצות
המושוות הוא שונה.
 עיסוק הפנאי הרווח ביותר בקרב ילדים ובני נוער על פי דיווחם ,ועל פי תפיסת בעליהתפקידים הוא משחקי מחשב ,וידיאו טלוויזיה וסלולארי .ההורים ,לעומת זאת ,דיווחו
כי העיסוק השכיח ביותר בקרב התלמידים הוא הכנת שיעורי בית .עיסוק פנאי פופולארי
נוסף על פי התלמידים והוריהם הוא חברתי ,ומתייחס להשתתפות באירועים משפחתיים
והסתובבות עם חברים .לעומתם ,בעלי התפקידים גורסים כי התלמידים עוסקים הכי
הרבה בכתיבת מכתבים/מיילים/SMS/פייסבוק ,ובשיחות בטלפון.
 התלמידים והוריהם דיווחו כי עיסוקי הפנאי הכי פחות פופולאריים בקרב התלמידיםהם :אספנות והשתתפות בחוגים הקשורים למיומנויות מיוחדות כמו ריקוד ונגינה .בעלי
התפקידים לעומתם ,ציינו כי הליכה להופעות (קונצרט הצגה וכדומה) היא פעילות הפנאי
הכי פחות פופולארית.
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מסקנה :עיסוקי הפנאי הרווחים בקרב תלמידים דומים ,אם כי ,סדר הפופולאריות שלהם בקרב
הקבוצות המושוות הוא שונה .על פי התלמידים ובעלי התפקידים העיסוק הפופולארי ביותר הוא
משחקי מחשב ,וידיאו טלוויזיה וסלולארי ועל פי ההורים הכנת שיעורי בית .התלמידים והוריהם
תמימי דעים כי העיסוק השני במידת הפופולאריות שלו בקרב התלמידים הוא השתתפות
באירועים משפחתיים והסתובבות עם חברים .לעומתם ,בעלי התפקידים גורסים כי התלמידים
עוסקים הכי הרבה בכתיבת מכתבים /מיילים /SMS /פייסבוק ובשיחות טלפון.
חרף הנאמר לעיל ,התמונה שעולה מהראיונות מלמדת כי לתלמידים אין אופציות רבות
לעסוק בפנאי .היטיבו לתאר זאת שניים מהמרואיינים שציינו כי" :החלק הגדול [של התלמידים],
כמעט שאין להם מה לעשות .אין .שעה אחרי שעה הם מסתובבים ברחובות"; "בני נוער רבים "משוטטים

ברחובות...ובכבישים"; "מבלים חלק נכבד מהשעות בלעשות כלום".
 1.2קטגוריות הפנאי של התלמידים
 קטגוריות הפנאי בהן התלמידים משתתפים הכי הרבה הן פעילות חברתית ,בידורותרבות ופנאי אקטיבי-פיזי .לפי הורים וילדים השייכים לפיקוח הבדואי ,גם עיסוק
במטלות בית ועבודה בשכר .מידע זה הופק מהנתונים הכמותיים והאיכותניים כאחד.
 קטגוריות הפנאי הכי פחות שכיחות בקרב התלמידים הן מועדונים קבוצות וארגונים,פעילויות פנאי המבוססות על מיומנויות מיוחדות ובילוי שקט.
 הורי בני הנוער היו מעדיפים שילדיהם יעסקו יותר בבידור ותרבות ,במטלות בית ועבודהבשכר והכי פחות בתחביבים ,אמנות או משחקים .גם הורי הילדים היו רוצים שילדיהם
יעסקו יותר בבידור ותרבות והכי פחות בפעילויות חברתיות.
 בעלי התפקידים היו מעדיפים שהתלמידים ישתתפו הכי הרבה בקטגוריות הפנאימועדונים קבוצות וארגונים ,פעילויות פנאי המבוססות על מיומנויות מיוחדות ועיסוקים
במטלות בית ועבודה בשכר .קטגורית הפנאי הכי פחות פופולארית בקרב בעלי
התפקידים היא פעילויות חברתיות ותחביבים ,אומנות ומשחקים.
מסקנה :קטגוריות הפנאי הרווחות בקרב תלמידים הן ,בדרך כלל ,פעילות חברתית ,בידור
ותרבות ,פנאי אקטיבי-פיזי וגם עיסוק במטלות בית ועבודה בשכר .ההורים היו מעדיפים
שהתלמידים יעסקו יותר בבידור ותרבות ,במטלות בית ובעבודה בשכר והכי פחות בתחביבים,
אמנות או משחקים או בפעילויות חברתיות .בעלי התפקידים מעדיפים שהתלמידים ישתתפו
בעיסוקי פנאי במועדונים קבוצות וארגונים ,בפעילויות המבוססות על מיומנויות מיוחדות וגם
בעיסוקים במטלות בית ועבודה בשכר.
נראה כי פעילויות הפנאי הרווחות של התלמידים מזוהות בעיקר עם "פנאי מזדמן" המוגדר
כפעילות קצרת-מועד ,הגורמת להנאה משמעותית בטווח המידי ,לריענון ,לבריחה מהעומס בחיי
היומיום ,למנוחה ולמפגשים חברתיים .הכוונה לפעילות הדורשת מעט מאוד הכשרה ,אם בכלל
( .)Stebbins, 1997הפנאי המזדמן מבטא הפגה ומנוחה ואין מצפים במהלכו לפיתוח תחושת
מסוגלות ,לאתגר משמעותי ,או לתחושה של שליטה על המשך הפעילות .לפיכך אחד המחירים של
הפנאי המזדמן הוא תחושת השעמום ,הנגרמת ,בין השאר ,בשל חוסר התפתחות של תחושת
מחויבות לפעילות ( ,)Barnett & Wolf Klitzing, 2006לצד הסכנות הטמונות בכך .ואילו עיסוקי
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הפנאי המועדפים על ידי בעלי התפקידים בדרך כלל ,הם עיסוקי "פנאי רציני" המאופיינים ,בין
היתר ,על ידי למידה ,התמדה ,השקעה של מאמץ אישי משמעותי ,קבלה של תועלות מתמשכות,
הזדהות עמוקה עם העיסוק ,נטייה לפתח קריירה בפנאי והיווצרות של עולם ייחודי ואתוס נדיר
לשנים רבות.
 1.1קטגוריות הפנאי של ההורים ובעלי התפקידים
 קטגוריות הפנאי שכיחות ביותר בקרב הורים ובעלי תפקידים הן מטלות בית ועבודהבשכר ,ובידור ותרבות.
 קטגוריות הפנאי הכי פחות שכיחות בקרב הורים ובעלי תפקידים הן פעילויות המבוססותעל מיומנויות מיוחדות ותחביבים ,אמנות ומשחקים.
 שיעור משמעותי מקרב ההורים (פיקוח ערבי  ,1.1%פיקוח דרוזי  2.1%ופיקוח בדואי )07.2%דיווח ,כי הם לא משתתפים באף אחת מתשע קטגוריות עיסוקי הפנאי שהוצגו
להם.
מסקנה :ההורים וגם בעלי התפקידים עוסקים בפנאי ,אם בכלל ,בעיקר במטלות בית ועבודה
בשכר או בבידור ותרבות ,עיסוקים שאינם מזוהים עם "פנאי רציני" .לפיכך ,הם אינם יכולים
להוות מודל לחיקוי עבור התלמידים בכל הנוגע לעיסוקי פנאי בכלל ,ו"בפנאי רציני" בפרט על
איכויותיו ,המוצגות לעיל.
המלצה (קטגוריות עיסוקי הפנאי של תלמידים ,הורים ובעלי תפקידים) :חשוב לפעול לכך
שעיקר עיסוקי הפנאי של התלמידים ,ההורים ובעלי התפקידים יבטאו "פנאי רציני" ,שיאפשר
להם מימוש עצמי במרחב שבו ניתן לבטא את היכולות הייחודיות שלהם ,שיש בו פוטנציאל
לתרום לרווחתם ולרווחת החברה בכלל .המלצה זו תקפה עוד יותר לאור הרצון שהביעו
התלמידים להעמיק ,להתמיד ולפתח קריירה בעיסוקי הפנאי שלהם.
 1.9היקף עיסוקי הפנאי
1.9.1

תיאור כללי – היקף עיסוקי הפנאי

 נחקרים מכל הקבוצות (תלמידים ,הוריהם ובעלי תפקידים) מדווחים שהתלמידיםמקדישים זמן רב יחסית לפעילויות פנאי חופשי (פעילות שהתלמידים מבצעים בלי
התערבות מבוגרים כגון הורים ,מורים ,מדריכים וכדומה) ופנאי מאורגן (פעילות פנאי
המאורגנת עבור התלמידים על ידי מבוגרים) ,במובן של מספר ימים ממוצע בשבוע
ומספר שעות ממוצע ביום; אך הם עוסקים בפנאי חופשי במידה רבה יותר יחסית לפנאי
מאורגן.
 נחקרים מכל הקבוצות הביעו רצון שהילדים ירחיבו את היקף הפנאי החופשי והמאורגןשלהם אך הביעו רצון להרחיב את עיסוקי הפנאי החופשי ,יותר מאשר את הפנאי
המאורגן.
 מן הנתונים האיכותניים עולה ,כי כל המרואיינים ,ללא יוצא מהכלל ,מעדיפים שיוצעובעתיד יותר פעילויות פנאי מאורגנות ,בהשוואה לפעילויות פנאי חופשיות.
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מסקנה :נחקרים מכל הקבוצות מדווחים שהתלמידים עוסקים בפנאי חופשי ומאורגן אך יותר
בפנאי החופשי .במקביל ,הם היו רוצים שהתלמידים יקדישו יותר לשני סוגי פנאי אלה ,ובמיוחד
לעיסוקי הפנאי המאורגן.
המלצה :הנטייה להעדיף פנאי מאורגן על חופשי מוסברת על ידי ההורים בצורך בפיקוח מצד
המבוגרים על המתרחש בפעילויות הפנאי של הילדים ,המבטיח שמירה "מפעילות מסוכנת".
מיותר לציין ,כי מהותו של הפנאי אינה לשמש כלי לפקח ולשמור על התלמידים וככזו היא עלולה
להרחיק מהשאיפה לספק להם עיסוקים משמעותיים שיש להם השפעה ארוכת טווח .עם זאת,
כדי להיענות לצורך לשמור על הילדים גם בעיסוקי פנאי חופשי ,חובה לדאוג להקמת מתקנים
ותשתיות של פנאי בטוחים עבור כלל התלמידים.
 1.9.2אפקט המאפיינים האישיים ,המשפחתיים והבית ספריים על היקף עיסוקי הפנאי
א .מאפייני התלמידים
מגדר התלמיד
 פנאי חופשי .על פי דיווחי התלמידים והוריהם ,בנים מקדישים בפועל לעיסוקי פנאיחופשי יותר מבנות .באשר לעיסוק הרצוי בפנאי חופשי ,לא נמצאו ,בדרך כלל ,הבדלים
בין הורים לבנות לבין הורים לבנים; ואילו בקרב התלמידים עצמם ,נמצא הבדל מובהק
לטובת הבנים בקרב הילדים ,ביחס למספר השעות הממוצע ביום שרצוי שילדים יקדישו
לפנאי החופשי ,ולטובת הבנות בקרב בני הנוער ,ביחס למספר הימים הממוצע בשבוע
שרצוי שהן יקדישו לעיסוקי הפנאי.
 פנאי מאורגן .התלמידים הבנים (ילדים ובני נוער) דיווחו שהם מקדישים יותר זמן בפועללעיסוקי הפנאי המאורגן ,והתלמידים הצעירים אף היו רוצים להקדיש יותר לעיסוקי
פנאי זה ,בהשוואה לבנות.
מסקנה :בנים יותר מבנות עוסקים בפנאי חופשי ,בהשוואה לפנאי המאורגן .בנים צעירים ובנות
נוער היו רוצים להקדיש יותר זמן לעיסוקי פנאי חופשי ,מאשר הם עושים זאת בפועל .באשר
לפנאי המאורגן ,בנים (ילדים ובני נוער) עוסקים בפועל בסוג פנאי זה והבנים הצעירים אף היו
רוצים לעסוק יותר בפנאי המאורגן ,בהשוואה לבנות.
המלצה :מכיוון שהתלמידים משני המגדרים מקדישים זמן רב לעיסוקי הפנאי החופשי והמאורגן
כאחד ,חשוב להבטיח שתוכן פעילויות הפנאי שלהם ,החופשי והמאורגן ,יהיה יותר מהסוג
ה"רציני".
שכבת גיל
 פנאי חופשי .בדרך כלל ילדים ובני נוער צעירים מקדישים בפועל והיו רוצים להקדישיותר ימים בשבוע בממוצע לעיסוקי פנאי חופשי ,מאשר התלמידים הבוגרים יותר באותו
דרג חינוך (ו לעומת ז ו-ח; ו-ט לעומת י ו-יא) .גם הורי בני הנוער חושבים שבני נוער
צעירים מקדישים בפועל מספר ימים רב יותר לעיסוק פנאי חופשי ,בהשוואה לבוגרים
יותר (ט לעומת י ו-יא).
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 פנאי מאורגן .לא נמצאו הבדלים מובהקים בין ילדים משכבות גיל שונות (ו ,ז ו-ח) ביחסלהיקף עיסוקם בפועל בפנאי מאורגן או בהיקף הרצוי של עיסוק פנאי זה .בני נוער
הלומדים בכיתות ט מקדישים לעיסוקי פנאי מאורגן בפועל והיו רוצים להקדיש לעיסוק
פנאי זה יותר ימים בממוצע בשבוע ,בהשוואה לעמיתיהם הלומדים בכיתות י ו-יא .הורי
הילדים היו רוצים שהילדים הלומדים בכיתות ו ו-ז יקדישו לפנאי מאורגן יותר ימים
בממוצע ,בהשוואה לילדי כיתות ח .הורי בני נוער חושבים שתלמידים בכיתות ט
מקדישים בפועל יותר ימים לעיסוקי הפנאי המאורגן והיו רוצים שבני נוער אלה יקדישו
לסוג עיסוק זה יותר ימים ,בהשוואה לבני נוער הלומדים בכיתות י ו-יא.
מסקנה :דפוס העיסוק בפנאי החופשי והמאורגן שונה בקרב ילדים לעומת בני נוער וסביר להניח
שהאחרונים פועלים על פי המסרים והערכים התרבותיים המועברים אליהם על ידי סוכני
הסוציאליזציה השונים ,לפיהם יש להשתמש גם בפנאי כפלטפורמה להשגת מטרות
אינסטרומנטאליות (קורסי העשרה ,פסיכומטרי ,תגבור וכדומה) וכן כי עדיף שפעילויות הפנאי
יתקיימו תחת פיקוח מבוגרים.
המלצה :צריך לעודד את הילדים ובני הנוער הבוגרים להקדיש יותר זמן לעיסוקי פנאי חופשי
ומאורגן ולא בהכרח בעיסוקים הקשורים רק ללימודים (חוגי תגבור כמו אנגלית ,פסיכומטרי
וכדומה).
ב .מאפייני ההורים ,המשפחה ובעלי התפקידים
מגדר ההורים ובעלי התפקידים
 אימהות של בני נוער ,בהשוואה לאבות ,היו רוצות שילדיהן יקדישו מספר רב יותר שלשעות בממוצע בשבוע לעיסוקי פנאי חופשי ומאורגן.
 אבות של ילדים ,היו רוצים שהילדים יקדישו יותר שעות בממוצע ביום לעיסוקי פנאיחופשי ,בהשוואה לאימהות.
 בעלי תפקידים גברים היו רוצים שהתלמידים יקדישו יותר שעות בממוצע ביום לעיסוקיפנאי חופשי ומאורגן ,בהשוואה לנשים; וכנ"ל לגבי מספר שעות ממוצע ביום שלדעתם
תלמידים מקדישים לעיסוקי פנאי מאורגן.
מסקנה :אפקט המגדר על היקף הפנאי ,המצוי והרצוי ,אינו גדול .במקרים שנמצא הבדל מובהק,
בדרך כלל גברים ,בהשוואה לנשים ,היו רוצים שהתלמידים יקדישו יותר זמן לעיסוקי הפנאי
החופשי והמאורגן.
המלצה :חשוב לשתף הורים ,במיוחד אמהות ,בחשיבות השתתפות ילדיהם ואף השתתפותן הן,
בעיסוקי פנאי חופשי ומאורגן.
השתייכות דתית
 פנאי חופשי .בני נוער נוצרים ודרוזים ,בהשוואה לעמיתיהם המוסלמים ,מקדישיםבפועל והיו רוצים להקדיש יותר ימים בממוצע בשבוע לעיסוקי פנאי חופשי .הורי ילדים
ובני נוער נוצרים חושבים שילדיהם מקדישים בפועל יותר ימים בממוצע לעיסוקי פנאי
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חופשי ,בהשוואה להורים מוסלמים ודרוזים .יתר על כן ,הורי ילדים נוצרים היו רוצים
שילדיהם יקדישו יותר ימים בממוצע לעיסוקי פנאי חופשי ,בהשוואה להורים מוסלמים.
 פנאי מאורגן .ילדים מוסלמים מקדישים בפועל והיו רוצים להקדיש יותר שעות בממוצעביום לעיסוקי פנאי מאורגן ,בהשוואה לילדים נוצרים ודרוזיים; והורי ילדים נוצרים היו
רוצים שילדיהם יקדישו יותר שעות בממוצע ביום לעיסוקי פנאי מאורגן ,בהשוואה
להורים מוסלמים ודרוזיים.
 לא נמצאו הבדלים מובהקים בין בעלי תפקידים השונים בהשתייכותם הדתית באשרלתפיסתם את היקף הפנאי החופשי והמאורגן ,המצוי והרצוי ,בקרב ילדים ובני נוער.
מסקנה :מצטיירת תמונה מורכבת של היקף הפנאי החופשי והמאורגן ,המצוי והרצוי ,בקרב תת
הקבוצות המושוות .למשל ,בקרב ילדים קיים יתרון למוסלמים ,לעומת הנוצרים והדרוזיים
ובאשר להיקף עיסוקי הפנאי המאורגן קיים יתרון לנוצרים.
רמת הדתיות של ההורים
 פנאי חופשי .בני נוער להורים (אמהות ואבות) חילוניים ומסורתיים מקדישים בפועליותר ימים בשבוע ויותר שעות ביום בממוצע לעיסוקי פנאי חופשי ,בהשוואה לבני נוער
להורים דתיים .בני נוער לאמהות חילוניות היו רוצים להקדיש יותר ימים בממוצע
בשבוע לעיסוקי פנאי חופשי ,בהשוואה לבני נוער שאמהותיהם דתיות .בני נוער לאבות
מסורתיים וחילוניים היו רוצים להקדיש יותר ימים בממוצע בשבוע לעיסוקי פנאי
חופשי ,בהשוואה לבני נוער לאבות דתיים .הורי בני נוער חילוניים ,בהשוואה לדתיים
חושבים שבני הנוער מקדישים בפועל יותר ימים בשבוע לעיסוקי פנאי חופשי וגם היו
רוצים שבני הנוער יקדישו יותר ימים בשבוע לעיסוקי פנאי חופשי ,בהשוואה להורים
דתיים.
 פנאי מאורגן .ילדים להורים (אמהות ואבות) דתיים מקדישים לעיסוקי פנאי מאורגןיותר שעות בממוצע ביום ,בהשוואה לילדים שהוריהם מסורתיים .ילדים לאבות דתיים
ומסורתיים היו רוצים להקדיש לעיסוקי פנאי מאורגן יותר שעות בממוצע ביום,
בהשוואה לילדים להורים חילוניים .בני נוער שהוריהם דתיים ומסורתיים מקדישים
לעיסוקי פנאי מאורגן בפועל מספר שעות רב יותר ,בהשוואה לבני נוער להורים חילוניים;
וכך גם לגבי מספר השעות הממוצע ביום שהיו רוצים להקדיש לעיסוקי הפנאי המאורגן.
לא נמצאו הבדלים מובהקים בקרב הורים לילדים ובעלי התפקידים השונים ברמת
הדתיות שלהם באשר לתפיסתם את היקף הפנאי החופשי והמאורגן של ילדים ובני נוער,
המצוי והרצוי.
מסקנה :ילדים ובני נוער להורים מסורתיים ודתיים מקדישים ורוצים להקדיש יותר שעות
בממוצע ביום לעיסוקי פנאי מאורגן ,בהשוואה לחילוניים; והפוך לגבי פנאי חופשי.
המלצה (השתייכות דתית ורמת דתיות) :חשוב לחשוף בפני הורים המשתייכים לדתות השונות
ולהורים דתיים וחילוניים כאחד ,את חשיבות ההשתתפות של ילדיהם בעיסוקי פנאי חופשי
ומאורגן ולהבליט את היתרונות והתרומות הטמונים בשני עיסוקי הפנאי.
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רמת ההשכלה של ההורים
 פנאי חופשי .ילדים ובני נוער לאמהות שהשכלתן גבוהה מקדישים יותר ימים בממוצעבשבוע לעיסוקי פנאי חופשי ,בהשוואה לילדים ובני נוער לאמהות שהשכלתן נמוכה יותר
או לא ידועה .עוד נמצא כי ,בדרך כלל ,בני נוער להורים שהשכלתם גבוהה היו רוצים
להקדיש יותר ימים בשבוע ושעות ביום בממוצע לעיסוקי פנאי חופשי ,בהשוואה
לעמיתיהם שלהוריהם השכלה נמוכה .הורים ובעלי תפקידים שהשכלתם נמוכה היו
רוצים שהילדים ובני הנוער יקדישו יותר זמן לעיסוקי פנאי חופשי ,בהשוואה להורים
ובעלי תפקידים שהשכלתם גבוהה יותר.
 פנאי מאורגן .בני נוער שהוריהם בעלי השכלה תיכונית היו רוצים להקדיש יותר שעותביום בממוצע לעיסוקי פנאי מאורגן ,בהשוואה לבני נוער להורים שהשכלתם אקדמית;
והפוך לגבי הורי ילדים שהשכלתם נמוכה שהיו רוצים שילדיהם יקדישו יותר שעות ביום
בממוצע לעיסוקי פנאי מאורגן ,בהשוואה להורים שהשכלתם תיכונית או אקדמית.
מסקנה :השכלה גבוהה של הורים קשורה לנכונות רבה יותר לעסוק בפנאי חופשי ,דהיינו יותר
פתיחות ופחות פיקוח על התלמידים; לעומת השכלה נמוכה יותר הקשורה עם פנאי מאורגן
ומפוקח.
מצב תעסוקת ההורים
 פנאי חופשי .ילדים ובני נוער להורים עובדים מקדישים בפועל זמן רב יותר לעיסוקי פנאיחופשי ,בהשוואה לילדים ובני נוער שהוריהם אינם עובדים .גם הורי ילדים עובדים
חושבים שילדיהם מקדישים לעיסוקי פנאי חופשי זמן רב יותר ,בהשוואה לעמיתיהם
שאינם עובדים.
 פנאי מאורגן .הורי בני נוער שאינם עובדים חושבים שילדיהם מקדישים יותר ימיםבממוצע בשבוע לעיסוקי פנאי מאורגן ,בהשוואה להורים עובדים והם גם היו רוצים
שילדיהם יקדישו לעיסוקי פנאי מאורגן יותר ימים בממוצע בשבוע.
מסקנה :פירוש ממצא זה דורש המשך חקירה ,מכיוון שניתן להסבירו באופנים שונים כגון :יתכן
שהורים עובדים ,שסביר להניח שהשכלתם גבוהה יחסית ומצבם החברתי-כלכלי שפיר יותר,
מגלים יותר פתיחות ומאפשרים לילדיהם לעסוק בפנאי חופשי; אפשרות נוספת היא שבשל
עיסוקם הם אינם פנויים לפקח על פעולות הפנאי של ילדיהם ,שעושים מה שהם רוצים; או בשל
היעדר מתקנים והיצע ,שהם הסיבה למחסור בעיסוקי פנאי מאורגן.
מצב חברתי-כלכלי של המשפחה
 בנתונים שנאספו לגבי משתנה זה מבני הנוער ,מהורי הילדים ומהורי בני הנוער מתגלהמגמה לפיה ,בדרך כלל ,מצב חברתי-כלכלי גבוה של המשפחה כרוך בהקדשת זמן רב
יותר לעיסוקי הפנאי החופשי והמאורגן בפועל.
מסקנה :ככל שהמצב החברתי-כלכלי של המשפחה טוב יותר ,הילדים ובני הנוער עוסקים יותר
בפנאי חופשי ומאורגן גם יחד.
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המלצות (השכלה ,תעסוקה ומצב חברתי-כלכלי):
 .0חשוב להביא את ההורים ,במיוחד את אלה שהשכלתם נמוכה יותר לתובנה כי גם
בעיסוקי הפנאי החופשי ,שאותם הם מעדיפים פחות מהמאורגן ,טמונים יתרונות
העשויים לקדם את ילדיהם.
 .2מכיוון שילדיהם של הורים עובדים וממיצב חברתי-כלכלי גבוה מקדישים יותר לעיסוקי
פנאי חופשי ,מאשר תלמידים שהוריהם לא עובדים וממיצב חברתי-כלכלי נמוך ,חשוב
להקים תשתיות בקרבת הבית שיאפשרו מקומות בטוחים בהם יבלו התלמידים ,הרחק
מסכנות ,עבריינות ואלימות .אם יובטחו תשתיות כאלה ותסובסד ההשתתפות
לאוכלוסיה החלשה ,תינתן לכולם הזדמנות להשתתף גם בעיסוקי פנאי חופשי בסביבה
מתאימה ובטוחה.
ג .מאפייני בית הספר
סוג פיקוח
 פנאי חופשי .ילדים ,הורי ילדים והורי בני נוער השייכים לפיקוח הבדואי מדווחים כיהתלמידים מקדישים בפועל לעיסוקי פנאי חופשי מספר קטן יותר של ימים בממוצע,
בהשוואה לעמיתיהם השייכים לפיקוח הערבי והדרוזי .הורי בני נוער השייכים לפיקוח
הדרוזי היו רוצים שילדיהם יקדישו לעיסוקי פנאי חופשי מספר רב יותר של ימים,
בהשוואה להורים השייכים לפיקוח הערבי והבדואי .בני נוער ובעלי תפקידים השייכים
לפיקוח הבדואי היו רוצים שהתלמידים יקדישו לעיסוקי פנאי חופשי מספר רב יותר של
שעות בממוצע ,בהשוואה לעמיתיהם השייכים לפיקוח הערבי והדרוזי.
 פנאי מאורגן .בדרך כלל ,ילדים ,בני נוער ובעלי תפקידים השייכים לפיקוח הדרוזי דיווחושילדים ובני נוער מקדישים בפועל מספר שעות קטן יותר בממוצע לעיסוקי פנאי מאורגן,
בהשוואה לעמיתיהם השייכים לפיקוח הערבי והבדואי .בני נוער ובעלי תפקידים
השייכים לפיקוח הערבי והבדואי היו רוצים שהתלמידים יקדישו לעיסוקי הפנאי
המאורגן מספר רב יותר של ימים בממוצע בשבוע ,בהשוואה לעמיתיהם השייכים
לפיקוח הדרוזי .בני נוער ובעלי תפקידים השייכים לפיקוח הבדואי היו רוצים
שהתלמידים יקדישו לעיסוקי פנאי מאורגן מספר רב יותר של שעות ביום בממוצע,
בהשוואה לעמיתיהם השייכים לפיקוח הדרוזי.
מסקנה :תלמידים השייכים לפיקוח הבדואי מקדישים בפועל פחות ימים בממוצע בשבוע
לעיסוקי פנאי חופשי ומאורגן והיו רוצים ,יותר משאר הקבוצות ,להשתתף בעיסוקים אלה.
המלצה :הנגשת אפשרויות הפנאי לתלמידים נחוצה בקרב נחקרים השייכים לכל סוגי הפיקוח,
ובמיוחד לאלה השייכים לפיקוח הבדואי.
גודל היישוב
 פנאי חופשי .הורי ילדים הגרים ביישובים בינוניים חושבים שהילדים מקדישים בפועליותר ימים בשבוע בממוצע לעיסוקי פנאי חופשי ,בהשוואה להורים הגרים ביישובים
קטנים או גדולים .ילדים הגרים ביישובים בינוניים דיווחו שהם מקדישים בפועל והיו
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רוצים להקדיש מספר שעות רב יותר בממוצע ביום לפנאי חופשי ,בהשוואה לעמיתיהם
הגרים ביישובים קטנים .בני נוער הגרים ביישובים גדולים היו רוצים להקדיש מספר
ימים ממוצע בשבוע ומספר שעות ממוצע ביום גדול יותר לעיסוקי פנאי חופשי ,בהשוואה
לעמיתיהם הגרים ביישובים בינוניים.
 פנאי מאורגן .ילדים הגרים ביישובים בינוניים מקדישים בפועל והיו רוצים להקדישמספר רב יותר של ימים בממוצע בשבוע ושעות בממוצע ביום לעיסוקי פנאי מאורגן,
בהשוואה לעמיתיהם הגרים ביישובים קטנים.
מסקנה :בדרך כלל ,ילדים ובני נוער הגרים ביישובים בינוניים מקדישים בפועל והיו רוצים
להקדיש לעיסוקי הפנאי החופשי והמאורגן זמן רב יותר ,בהשוואה לאלה הגרים ביישובים
קטנים.
המלצה :ההבדל שנמצא בין יישובים קטנים לבינוניים ,ביחס להיקף הפנאי ,לטובת הראשונים,
מלמד שיש צורך לשפר את אפשרויות הפנאי בכל היישובים ובמיוחד ביישובים הקטנים.
 1.5מאפייני "הפנאי הרציני" בעיסוקי הפנאי של התלמידים
סטבינס ( )Stebbins, 2001מתייחס בעיקר לשני סוגים של פנאי" :פנאי מזדמן" ו"פנאי רציני".
הנחקרים התבקשו בראיונות להגדיר מהו פנאי בעיניהם ומתשובותיהם ניכרת שונות גדולה
בתפיסת הפנאי .מצד אחד ,הגדרת הפנאי שספקו מרביתם מבטאת את מאפייני ה"פנאי המזדמן",
כפי שניכר מתשובות שסיפקו ילדה ,נערה ,מנהלת ובעלת תפקיד ,בהתאמה:
"כשאין לי מה לעשות אחרי הבית ספר"" ,הזמן שאין התחייבות בו ,שגמרנו את כל
המטלות"" ,הפנאי הוא פרק זמן שבן אדם יושב פה וחסר מעש וצריך לנצל אותו כדי
שנירגע מבחינה נפשית"" ,האדם נח מהעיסוקים השוטפים".

הדגש כאן מונח על תפיסת הפנאי כמזור לאדם חסר מעש ,שאינו יודע מה לעשות ,שהפנאי משמש
לו מקום של נינוחות והתרחקות ממחויבויות ,בשל ההשתחררות מהרוטינה והעיסוקים
הפורמאליים היומיומיים.
הסוג השני ,המבטא את "הפנאי הרציני" ,רואה את הפנאי כחלק מההוויה של האדם
ומשתקף בהגדרות הבאות ,שהופקו מפי ילדה ,הורה ,ובעלת תפקיד ,בהתאמה:
"זה זמן שכל אחד עושה את מה שהוא אוהב ,לא את מה שהוא לא אוהב"" ,שעות
שהאדם יכול לעסוק בתחביבים שלו" ,ו"הזמן שהאדם עושה דברים שהוא אוהב מתוך
בחירה שלו ,מה שמשותף לכול עיסוקי הפנאי? זה הבחירה שאני עושה את זה מתוך
רצון ולא מתוך כפייה".

גישה זו ,שלא היתה שכיחה בתשובות הנחקרים במהלך הראיונות ,רואה את הפנאי כמרחב
המאפשר בחירה עצמית בעיסוק ומהווה את מרכז עולמו ומיצויו האישי של הפרט.
 תשובות התלמידים לשאלות המתייחסות למידת רצונם להעמיק בנושא הפנאי ,להתמידבעיסוק הפנאי ולתפיסת הפנאי כקריירה ,שהם שלושה ממאפייני "הפנאי הרציני",
מלמדות כי יש להם נכונות ורצון לעשות כך.
מסקנה :למרות שהנחקרים הגדירו לרוב את הפנאי בעיקר על פי ההגדרה המתאימה לפנאי
המזדמן ,מתקבל מן הממצאים הכמותיים כי רוב התלמידים (הילדים ובני הנוער) המשתייכים
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לכלל המדגם ולכל סוגי הפיקוח היו רוצים להשקיע מאמץ ,להעמיק בתחום עיסוקי הפנאי שלהם
ולהתמיד בהם והם אף נכונים להרחיב את עיסוקי הפנאי גם בעתיד ,דהיינו רואים בפנאי נתיבה
מקצועית אפשרית.
המלצה :כדי להרחיב את ההשתתפות בעיסוקי "פנאי רציני" יש להבטיח את התנאים הדרושים
לשם כך ובכלל זה ,כאלה שיאפשרו למשתתפים להתמיד ,להעמיק ולפתח נתיבה מקצועית
בתחום.
 1.6העדפת סוג הפנאי (מאורגן לעומת חופשי) של התלמידים
לפי התלמידים:
 ילדים ובני נוער השייכים לכלל המדגם ,ולסוגי הפיקוח השונים הביעו העדפה לעיסוקיפנאי חופשי בהשוואה למאורגן .עם זאת ,שיעור הילדים ובני הנוער השייכים לפיקוח
הבדואי ,שמעדיפים עיסוקי פנאי חופשי הוא נמוך במעט מהשיעור המקביל בשאר
הקבוצות.
 בני הנוער חושבים כי שיעור גבוה מהוריהם יעדיפו שהם [בני הנוער] יעסקו בפנאימאורגן ,בהשוואה לפנאי חופשי.
 שיעור גבוה מקרב בני הנוער חושבים שהוריהם יכבדו את סוג הפנאי המועדף עליהם (עלבני הנוער).
 ממצא הראוי להתייחסות הוא השיעור הגבוה יחסית של בני הנוער מקרב אלה השייכיםלפיקוח הדרוזי שדיווח כי אינם יודעים מה הוריהם מעדיפים; והשיעור הגבוה יחסית
מקרב בני הנוער השייכים לפיקוח הבדואי ,שציין כי להוריהם לא משנה באיזה סוג פנאי
הם יעסקו.
לפי ההורים ובעלי התפקידים:
 רוב הורי הילדים ,הורי בני הנוער ובעלי התפקידים המשתייכים לכל סוגי הפיקוחמעדיפים שילדיהם יעסקו בפנאי מאורגן.
 שיעור משמעותי מהורי הילדים והורי בני הנוער (יותר מחמישית) מעדיפים את סוג עיסוקהפנאי שהתלמידים מעדיפים (ראוי לציין כאן שרוב הילדים ובני הנוער מעדיפים עיסוקי
פנאי חופשי).
 שיעור נמוך מבעלי התפקידים השייכים לפיקוח הערבי והבדואי מעדיפים את מהשהתלמידים מעדיפים ,בעוד שכל בעלי התפקידים השייכים לפיקוח הדרוזי ,מעדיפים
שהתלמידים יעסקו בפנאי מאורגן בלבד.
מסקנה :למרות שרוב הילדים ובני הנוער שהשתתפו במחקר (פחות בקרב אלה השייכים לפיקוח
הבדואי) נטו להעדיף להשתתף בעיסוקי פנאי חופשי ,בני הנוער חושבים שהוריהם יעדיפו שהם
יעסקו דווקא בפנאי מאורגן ,ממצא התואם את השקפת ההורים ובעלי התפקידים.
שיעור משמעותי מהנחקרים (במיוחד בקרב בני הנוער השייכים לפיקוח הדרוזי) דיווח שאינם
יודעים מהי העדפת הוריהם בנושא; שיעור גבוה מבני הנוער השייכים לפיקח הבדואי חושבים
שלהוריהם לא משנה במה הם יעסקו בפנאי; ושיעור משמעותי מההורים מעדיפים את מה
שהתלמידים יעדיפו .מממצאים אלה לא ברור אם הורים אלה מעדיפים סוג אחד של פנאי על פני
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השני ,אם מתקיים שיח בנושא ,בינם לבין ילידיהם ,ואם הם בכלל מודעים להבדלים בין סוגי
הפנאי ומהותם.
המלצה :צריך להעלות את הנושא לדיון בו יהיו מעורבים נציגים של כל האוכלוסייה (מראשי
הערים ועד אחרון התלמידים) על מנת לנסח חזון פנאי (הלוקח בחשבון גם את ההקשר המקומי)
וליצור מכנה משותף וערוצי תקשורת בנדון בין המעורבים בדבר ,במיוחד בין הורים לילדיהם,
שיאפשר ניתוב מושכל של ניצול ראוי של זמן הפנאי בקרב התלמידים.
 1.6מיקום עיסוקי הפנאי של התלמידים
לפי התלמידים:
 על פי הנתונים הכמותיים והמידע שהופק באמצעות הראיונות מסתבר ,כי רוב פעילויותהפנאי של הילדים ובני הנוער (לפי דיווחם) מתקיימות בתוך היישובים בהם הם גרים;
ובתוך היישוב הן מתקיימות בבית ,בסביבתו או בבתים של חברים או קרובים.
 יותר ממחצית בני הנוער חושבים שגם הוריהם יעדיפו שהם יעסקו בפנאי בתוך היישוב בוהם גרים .שיעור לא מבוטל מבניהם חושבים שהוריהם יעדיפו את מה שהם רוצים.
 ממצא מעניין ומדאיג באותה מידה הוא שיעור בני הנוער שמדווחים שלהוריהם לא משנההיכן הם יעסקו בפנאי ,או שהם אינם יודעים מה הוריהם מעדיפים .ממצא זה יכול
להעיד על חוסר שיח ותקשורת בין ההורים לתלמידים ,בין היתר ,בנושא זה.
לפי הורים ובעלי תפקידים:
 ההורים ובעלי התפקידים מכל הקבוצות מעדיפים שרוב עיסוקי הפנאי של התלמידיםיתקיימו בתוך היישוב בו הם גרים.
 הבית הוא המקום השכיח שבו הו רי הילדים ובני הנוער השייכים לכל הקבוצות מעדיפיםשהתלמידים יעסקו בפנאי; כמעט רבע מבעלי התפקידים דיווחו ,כי לא משנה להם היכן
יתקיימו עיסוקי הפנאי של התלמידים.
 שיעור משמעותי מבין ההורים ובעלי התפקידים ( )11.0%-01.7%הפגינו גישה ליברלית,כשציינו ,שהם יכבדו את העדפות התלמידים באשר למיקום עיסוקי הפנאי של
האחרונים.
מסקנה :שיעור משמעותי של נחקרים מכל הקבוצות מעדיפים שהתלמידים יעסקו בפנאי בישוב
בו הם גרים ויעדיפו שעיסוקי הפנאי יתקיימו בבית או בקרבתו .עדין ,שיעור לא מבוטל מקרב
התלמידים מדווחים שהם אינם יודעים מהי העדפת הוריהם או שלהוריהם לא משנה היכן הם
יקיימו את עיסוקי הפנאי.
המלצות:
 .0מכיוון שרוב פעילות הפנאי של התלמידים מתקיימת ,מטבע הדברים ,בתוך היישובים,
ראוי להבטיח שתשתיות פנאי נאותות יהיו נגישות לתלמידים בתוך היישובים ורצוי
בקרבת הבית.
 .2לאור הממצא ,שלשיעור משמעותי מההורים לא משנה היכן מתקיימים עיסוקי הפנאי של
ילדיהם ,חובה לפעול להגברת מודעות ההורים לחשיבות מעורבותם (ולא התערבותם)
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בבחירות ילדיהם ביחס למיקום עיסוקי הפנאי .המלצה זו חשובה במיוחד ,לאור הסכנות
הטמונות בעיסוקי פנאי שליליים ובהתפשטות האלימות והעבריינות בקרב צעירים חסרי
מסגרת.
 1.1עם מי התלמידים עוסקים בפנאי ותפיסתם את העדפת הוריהם
 1.1.1עם מי התלמידים עוסקים בפנאי
לבד או ביחד עם אחרים:
 הילדים ובני הנוער השייכים לכלל המדגם ולסוגי הפיקוח השונים (במיוחד אלה השייכיםלפיקוח הדרוזי) מבלים בזמן הפנאי בעיקר עם בני משפחה או עם חברים.
 שיעור גבוה יחסית מבין הילדים ובני הנוער מבלים לבד ,במיוחד מקרב ילדים ובני נוערהמשתייכים לפיקוח הבדואי.
 שיעור לא זניח מקרב בני הנוער חושבים שלהוריהם לא משנה עם מי הם יבלו בשעותהפנאי ,לצד שיעור גדול יותר של בני נוער שאף אינם יודעים מהי העדפת הוריהם בנדון.
מסקנה :ילדים ובני נוער מבלים בשעות הפנאי בעיקר עם בני משפחה וחברים ,אך שיעור לא זניח
מבלים לבד (בעיקר תלמידים השייכים לפיקוח הבדואי) .לפי תפיסת בני הנוער לא לכל ההורים
משנה עם מי הם מבלים בשעות הפנאי ולעיתים הם לא יודעים מהי העדפת הוריהם בנדון.
 1.1.2העדפת ההורים ובעלי התפקידים (עם מי התלמידים עוסקים בפנאי)
תפיסת בני הנוער
 קרוב לשליש מבין בני הנוער השייכים לכלל המדגם ,לפיקוח הערבי ולפיקוח הבדואיוכרבע מבני הנוער השייכים לפיקוח הדרוזי חושבים שהוריהם מעדיפים שהם יבלו את
שעות הפנאי עם בני המשפחה .לעומת זאת ,שיעור נמוך ביותר מבניהם חושבים
שהוריהם יעדיפו שהם יבלו את שעות הפנאי לבד.
 שיעור משמעותי מבני הנוער ,במיוחד בקרב אלה השייכים לפיקוח הדרוזי ,חושביםשהוריהם יעדיפו את מה שהם רוצים.
 ממצא מטריד מתייחס לשיעור בני הנוער המדווחים שלהוריהם לא משנה עם מי הם יבלובשעות הפנאי או שדיווחו כי אינם יודעים מה הוריהם מעדיפים בנושא זה.
העדפת ההורים
 הורי הילדים ובני הנוער השייכים לכלל המדגם ,לפיקוח הערבי ולפיקוח הבדואי מעדיפיםשבניהם ובנותיהם יבלו בזמן הפנאי בעיקר עם בני משפחה או עם חברים ,בסדר יורד.
ד .שיעור הורי בני הנוער המשתייכים לפיקוח הדרוזי שמעדיפים שילדיהם ,בנים ובנות ,יבלו
עם חברים הוא גבוה ,בהשוואה לאלה שמעדיפים שהם יבלו בחיק המשפחה.
ה .שיעור הורי הילדים ובני הנוער שמעדיפים כי בנותיהם יבלו בחיק המשפחה הוא גבוה
יותר ,בהשוואה לבנים ,במיוחד בקרב הורי ילדים השייכים לפיקוח הדרוזי.
ו .שיעור משמעותי מקרב הורי הילדים ובני הנוער (במיוחד בקרב הורי בני נוער השייכים
לפיקוח הדרוזי) ציינו ,שהם יעדיפו את מה שבנם או בתם יבחרו.
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העדפת בעלי התפקידים
 השיעור הגבוה ביותר מקרב בעלי התפקידים מכלל המדגם ומהפיקוח הערבי מעדיפיםשהתלמידים יבלו בזמן הפנאי בעיקר עם אחרים מבוגרים (למשל מורים); בעוד שהשיעור
הגבוה ביותר בקרב עמיתיהם השייכים לפיקוח הדרוזי והבדואי מעדיפים שהבנים
והבנות יבלו בזמן הפנאי עם תלמידים אחרים בגילם.
 בעלי תפקידים מכל הקבוצות שמעדיפים כי הבנות יקיימו את עיסוקי הפנאי עם בנימשפחה הוא גבוה יותר ,בהשוואה לשיעור המקביל ביחס לבנים ,במיוחד בקרב בעלי
תפקידים השייכים לפיקוח הדרוזי והבדואי.
מסקנה :העדפות ההורים ובעלי התפקידים מקרב הקבוצות השונות מגוונות .ההעדפות הבולטות
הן ,שילדים ובני נוער יבלו בעיסוקי הפנאי בחיק המשפחה או עם חברים ,במיוחד לגבי ילדות;
שיעור נמוך מקרב בני הנוער חושבים שהוריהם יעדיפו כי הם יבלו את שעות הפנאי לבד; שיעור
משמעותי ומטריד מתייחס לשיעור בני הנוער שאינם יודעים מה הוריהם מעדיפים או שהם
חושבים שלהוריהם לא משנה עם מי הם יבלו את שעות הפנאי .העדפת בעלי התפקידים ,במיוחד
בקרב אלה השייכים לפיקוח הערבי ,שהתלמידים יבלו בחברת מבוגרים מעידה על אחת משתי
האפשרויות .הראשונה ,שהם מעוניינים בפיקוח על פעולות התלמידים ושמירתם מפני סכנות;
והשנייה ,שהם מעבירים את האחריות על התלמידים מהם והלאה ,למבוגרים אחרים.
המלצות:
 .0צריך להרחיב את אפשרויות הפנאי.
 .2חשוב ליזום שיח ודיון בנושא במטרה לעורר את מודעות ההורים לחשיבות מעורבותם
בעיסוקי הפנאי של ילדיהם כדי להגביר את תחושת התלמידים שלהוריהם אכפת עם מי
הם מבלים בעיסוקי הפנאי.
1.4

עיסוקי פנאי משותפים של התלמידים והוריהם
 רוב הילדים מדווחים ,כי הם מבלים בעיסוקי הפנאי עם הוריהם במידה רבה ,רבה מאודובינונית .כצפוי ,שיעור בני הנוער המדווחים שהם מבלים בעיסוקי הפנאי עם הוריהם
במידה בינונית לפחות הוא עדין גבוה ,אך נמוך מהשיעור המקביל בקרב ילדים .בהשוואה
לילדים ולבני הנוער ,שיעור גבוה יותר מהוריהם מדווחים כי הם עוסקים בפנאי עם
ילדיהם ,במידה לפחות בינונית .שיעור ההורים המבלים מעט עם ילדיהם בפנאי הוא
גבוה יחסית בקרב האוכלוסייה הבדואית .לעומתם ,בעלי התפקידים חושבים ,שרוב
ההורים מבלים עם התלמידים במידה מעטה עד מעטה מאוד ,במיוחד בקרב בעלי
תפקידים השייכים לפיקוח הדרוזי.
מסקנה :לא מעט הורים אינם משתתפים עם ילדיהם בעיסוקי הפנאי ,או משתתפים איתם
במידה מועטה ,בעיקר בקרב הורים השייכים לפיקוח הבדואי .קיים פער בין דיווחי
התלמידים ובמיוחד בין דיווחי ההורים לבין דיווחי בעלי התפקידים הממעיטים במידת
האינטנסיביות של עיסוקי הפנאי המשותפים בין תלמידים להורים.
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המלצה :לאור הממצא שלא מעט הורים אינם משתתפים עם ילדיהם בעיסוקי הפנאי ,או
משתתפים איתם במידה מועטה (בעיקר בקרב הורים השייכים לפיקוח הבדואי) ,וכן לאור
הפער בין תפיסת הילדים לבין דיווחי ההורים (לטובת האחרונים) ,באשר לאינטנסיביות של
עיסוקי הפנאי המשותפים שלהם עם ילדיהם ,חשוב להגביר את האינטנסיביות של עיסוקי
פנאי משותפים בין הורים וילדים ,למשל על ידי פעילות יזומה על ידי בתי הספר או השלטון
המקומי.
 1.11קשר בין תלמידים לבין אחרים – עמיתים העוסקים באותו תחום של פנאי
 רוב הילדים ובני הנוער מכל הקבוצות דיווחו שהם מקיימים קשר עם אחרים ,בארץובעולם ,בנוגע לעיסוקי הפנאי שלהם.
 בני הנוער השייכים לפיקוח הדרוזי מקיימים קשר כזה במידה רבה יותר משארהקבוצות.
 שיעור הילדים ובני הנוער השייכים לפיקוח הבדואי המקיימים קשר כזה הוא נמוךיחסית לשאר הקבוצות.
 רק קרוב לרבע מהורי הילדים ובני הנוער ,השייכים לכל סוגי הפיקוח ,דיווחו שקיים קשרבין התלמידים לבין אחרים עמיתים ביחס לאותו עיסוק פנאי .לעומת זאת ,רוב הורי בני
הנוער מכל הקבוצות וכרבע מבעלי התפקידים השייכים לכל הקבוצות דיווחו
שלתלמידים אין קשר עם עמיתים בעיסוקי הפנאי.
 ממצא מפתיע מתייחס לשיעור המשמעותי של הורי הילדים ובני הנוער (בין  01.0%עד )20.1%ובמיוחד בעלי התפקידים ( )20.1%-11.1%שציינו ,כי הם אינם יודעים אם
התלמידים מקיימים בפנאי קשר עם אחרים ,במיוחד בקרב הורים השייכים לפיקוח
הבדואי ובעלי תפקידים השייכים לפיקוח הערבי והבדואי.
מסקנה :רוב הילדים ובני הנוער מדווחים כי הם מקיימים קשר עם אחרים בארץ ובעולם בנוגע
לעיסוקי הפנאי שלהם; ואילו ההורים ובעלי תפקידים רבים חושבים שאין לתלמידים קשר כזה.
חלק ניכר מהם אינם יודעים בכלל אם קיים קשר כזה או לא .כלומר ,יש פער בין המצב בפועל
בקרב התלמידים לבין הידיעה של המבוגרים והיכולת שלהם להיות מעורבים בהקניית ידע
וערכים בנושא.
המלצה :קיום קשר בין תלמידים לבין אחרים – עמיתים העוסקים באותו תחום של פנאי הוא
רצוי ,אם התלמידים מודעים ליתרונות ולסכנות העלולים להתעורר עקב כך; אך גם חשוב
שהורים ובעלי תפקידים יהיו מודעים לקשר זה .לפיכך ,יש לקיים דיון והסברה מקיפים בנושא
כדי לצמצם את הסכנות הפוטנציאליות הטמונות בקיום קשר כזה.
1.11

יחס ההורים כלפי הקשר של התלמידים עם אחרים ביחס לעיסוקי הפנאי
 רוב הילדים ובני הנוער מכל הקבוצות דיווחו שהוריהם מעודדים את הקשר שלהם עםאחרים ,בארץ ובעולם ,ביחס לעיסוקי הפנאי.
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 שיעור הילדים ובני הנוער השייכים לפיקוח הדרוזי ,שדיווחו כי הוריהם מעודדים קשרכזה הוא גבוה יותר ,בעוד שהשיעור המקביל של הילדים ובני הנוער השייכים לפיקוח
הבדואי ,הוא נמוך יחסית לשאר הקבוצות.
 הרוב המכריע מקרב הורי הילדים ,הורי בני הנוער ובעלי התפקידים השייכים לכלהקבוצות ,שציינו כי יש לתלמידים קשר עם אחרים – עמיתים העוסקים באותה פעילות
פנאי מועדפת ,ציינו כי הם מעודדים קשר זה .שיעור זה גבוה ביותר בקרב הורים ובעלי
תפקידים השייכים לפיקוח הדרוזי ונמוך במעט בקרב הורים ובעלי תפקידים השייכים
לפיקוח הבדואי.
 מרבית המבוגרים ציינו במהלך הראיונות את הסכנות הפוטנציאליות הטמונות בקיוםקשר כזה ,במיוחד כשהוא נעשה באמצעות הרשת ובשיחות הוירטואליות שהתלמידים
מקיימים ברשתות החברתיות כגון פייסבוק ותוכנות דומות אחרות ,כפי שציין אחד
ההורים" :אי אפשר לדעת עם מי הם נפגשים בפייסבוק .לרוב זה עם חברים ומכרים אבל זה
ממש מחריד ואי אפשר לדעת מי עוד".

מסקנה :רוב המבוגרים ,הורים ובעלי תפקידים ,היודעים על קיום קשר בין תלמידים לבין
"אחרים" ,בארץ ובעולם ,ביחס לעיסוקי הפנאי ,מעודדים אותו .ממצא זה סותר את המידע
המסויג כלפי קשר זה ,שנאסף באמצעות הראיונות.
המלצה :חשוב לקיים הסברה מערכתית בה יהיו מעורבים בעלי תפקידים במערכת החינוך
הפורמאלית והלא פורמאלית ,ההורים והתלמידים ,שתתייחס מצד אחד לאפשרויות הטמונות
בקשר ראוי כזה ,ומצד שני לסכנות הפוטנציאלית האורבות לילדים ולבני נוער ברשת וכיצד ניתן
להימנע מכך.

 .2סיבות להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי :מצוי ורצוי
 2.1תיאור כללי – תפיסת החשיבות של מימדי הסיבות להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי
(מצוי)
פיקוח ערבי:
 המניע החברתי-אידיאולוגי של הסיבות להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי דורגבמקום הגבוה ביותר על ידי הילדים ,בני הנוער ובעלי התפקידים ,ובמקום השני על ידי
הורי הילדים והורי בני הנוער.
 המניע האוטונומי-עניין דורג במקום השני בחשיבותו על ידי בני נוער ובעלי תפקידים,ובמקום השלישי על ידי ילדים ,הורי ילדים והורי בני נוער.
 המניע האינסטרומנטאלי דורג במקום הראשון על ידי הורי ילדים והורי בני נוער; במקוםהשני בחשיבותו על ידי ילדים ,במקום השלישי על ידי בני נוער ובמקום הרביעי והאחרון
על ידי בעלי התפקידים.
 המניע החברתי-סטאטוס דורג במקום הרביעי והאחרון על ידי כל הקבוצות ,מלבד בעליהתפקידים ,שדרגו אותו במקום השלישי.
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בתרשים  2מוצגים ממוצעים של ציוני הנחקרים מהקבוצות השונות (ילדים ,בני נוער ,הורי
ילדים ,הורי בני נוער ובעלי תפקידים) על מימדי הסיבות להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי –
פיקוח ערבי.
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3.07
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3.66 3.72
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3.66
3.63
3.56
3.50

2.97
3.00

2.50

2.00

1.50

1.00
חברתי -סטאטוס

בעלי תפקידים

אינסטרומנטלי

הורי בני נוער

אוטונומי-עניין

הורי ילדים

בני נוער

חברתי-אידיאולוגי

ילדים

תרשים  :2ממוצעים של ציוני הנחקרים מהקבוצות השונות (ילדים ,בני נוער ,הורי ילדים,
הורי בני נוער ובעלי תפקידים) על מימדי הסיבות להשתתפות בעיסוקי הפנאי –
פיקוח ערבי
פיקוח דרוזי:
 המניע החברתי-אידיאולוגי של הסיבות להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי דורגבמקום הגבוה ביותר על ידי הילדים ,בני הנוער ,הורי בני הנוער ובעלי התפקידים ,ובמקום
השני על ידי הורי הילדים.
 המניע האוטונומי-עניין דורג במקום השני בחשיבותו על ידי הילדים ,בני הנוער ובעליהתפקידים ,ובמקום השלישי על ידי הורי הילדים והורי בני נוער.
 המניע האינסטרומנטאלי דורג במקום הראשון על ידי הורי ילדים; במקום השניבחשיבותו על ידי הורי בני נוער ,במקום השלישי על ידי הילדים ובני הנוער ובמקום
הרביעי והאחרון על ידי בעלי התפקידים.
 המניע החברתי-סטאטוס דורג במקום הרביעי והאחרון על ידי כל הקבוצות ,מלבד בעליהתפקידים ,שדרגו אותו במקום השלישי.
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בתרשים  1מוצגים ממוצעים של ציוני הנחקרים מהקבוצות השונות (ילדים ,בני נוער ,הורי
ילדים ,הורי בני נוער ובעלי תפקידים) על מימדי הסיבות להשתתפות בעיסוקי הפנאי – פיקוח
דרוזי.
5.00

4.50
3.93

3.92

3.83 3.81

3.75 3.69 3.78

3.66
3.21
3.07

3.29
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3.50

3.39
3.19

2.90

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00
חברתי -סטאטוס

בעלי תפקידים

אינסטרומנטלי

הורי בני נוער

אוטונומי-עניין

הורי ילדים

בני נוער

חברתי-אידיאולוגי

ילדים

תרשים  :1ממוצעים של ציוני הנחקרים מהקבוצות השונות (ילדים ,בני נוער ,הורי ילדים ,הורי
בני נוער ובעלי תפקידים) על מימדי הסיבות להשתתפות בעיסוקי הפנאי –
פיקוח דרוזי
פיקוח בדואי:
 המניע החברתי-אידיאולוגי של הסיבות להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי דורגבמקום הגבוה ביותר על ידי בעלי התפקידים ,במקום השני על ידי בני הנוער והורי
הילדים ,ובמקום השלישי על ידי ילדים והורי בני הנוער.
 המניע האוטונומי-עניין דורג במקום השני בחשיבותו על ידי הילדים ,הורי בני הנוער ובעליהתפקידים ,ובמקום השלישי על ידי בני הנוער והורי הילדים.
 המניע האינסטרומנטאלי דורג במקום הראשון על ידי כל הקבוצות מלבד בעליהתפקידים ,שהעניקו לו את המקום השלישי בחשיבות.
 המניע החברתי-סטאטוס דורג במקום הרביעי והאחרון על ידי כל הקבוצות ,מלבד בניהנוער שדרגו אותו במקום הראשון.
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בתרשים  1מוצגים ממוצעים של ציוני הנחקרים מהקבוצות השונות (ילדים ,בני נוער ,הורי
ילדים ,הורי בני נוער ובעלי תפקידים) על מימדי הסיבות להשתתפות בעיסוקי הפנאי  -פיקוח
בדואי.
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הורי בני נוער

אוטונומי-עניין

הורי ילדים

בני נוער

חברתי-אידיאולוגי

ילדים

תרשים  :9ממוצעים של ציוני הנחקרים מהקבוצות השונות (ילדים ,בני נוער ,הורי ילדים ,הורי
בני נוער ובעלי תפקידים) על מימדי הסיבות להשתתפות בעיסוקי הפנאי –
פיקוח בדואי
מסקנה :המניע החברתי-אידאולוגי זכה ,בדרך כלל ,במקום הראשון בחשיבות הסיבות
להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי בקרב הנחקרים השייכים לפיקוח הערבי והדרוזי ,בעוד
שהמניע החשוב בעיני הנחקרים השייכים לפיקוח הבדואי היה המניע האינסטרומנטאלי .המניע
החברתי-סטאטוס זכה ,בדרך כלל ,במקום האחרון בחשיבותו בקרב רוב הקבוצות השייכות לכל
סוגי הפיקוח .בעוד שאנו מצפים שהתלמידים ישתתפו בעיסוקי הפנאי ממניעים פנימיים
(אוטנומי-עניין וחברתי-אידיאולוגי) בפועל גם למניע החיצוני (האינסטרומנטאלי) יוחסה חשיבות
רבה.
המלצה :מומלץ לשאוף לכך שהמניע העיקרי להשתתפות בעיסוקי פנאי יהיה עניין בתחום הפנאי
ויושפע ממוטיבציות פנימיות ועניין של המשתתף ,שיש בהם כדי להביא למימוש עצמי בעולם
הפנאי .אין הדבר אומר שלמניעים האחרים לא צריכה להיות חשיבות בבחירות הפנאי אך היא
צריכה להיות פחותה מזו של המניע אוטונומי-עניין .ייחוס חשיבות רבה למימד האינסטרומנטאלי
על ידי הורים ובעלי תפקידים ,במיוחד בפיקוח הבדואי סותר גישה זו .לפיכך ,חשוב להפעיל
תכניות לחינוך לפנאי משמעותי בפרט ,ולרציונל לבחירות משמעותיות בחיים בכלל.
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 2.2אפקט המאפיינים האישיים ,המשפחתיים והבית ספריים על תפיסת הנחקרים את
הסיבות להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי (מצוי)
א .מאפייני התלמידים
מגדר התלמידים
 תלמידות (ילדות ובנות נוער) מייחסות לשלושת מימדי הסיבות להשתתפות בפנאי:החברתי-אידיאולוגי ,האוטונומי-עניין והאינסטרומנטאלי חשיבות רבה יותר ,בהשוואה
לתלמידים (ילדים ובני נוער) .תלמידים ותלמידות ייחסו למניע החברתי-סטאטוס ,שדורג
במקום האחרון מבין ארבעת המניעים ,אותה מידה של חשיבות.
 הורים לילדים [בנים] חושבים שילדיהם מייחסים למניע החברתי-סטאטוס חשיבות רבהיותר ,בהשוואה להורים לבנות.
 הורי בנות הנוער חושבים שהן מייחסות לשני המימדים ,החברתי-אידיאולוגיוהאינסטרומנטאלי של הסיבות להשתתפותן בעיסוקי הפנאי חשיבות רבה יותר ,בהשוואה
להורים לבנים.
מסקנה :בנים ובנות מייחסים מידה שונה של חשיבות למניעים החברתי-אידיאולוגי ,אוטונומי-
עניין ואינסטרומנטאלי (לטובת הבנות) ואותה מידה של חשיבות למניע החברתי-סטאטוס
בבחירתם להשתתף בעיסוקי הפנאי .קיים פער בין החשיבות שמייחסים הבנים למניע החברתי-
סטאטוס לבין תפיסת ההורים את החשיבות שהם-הבנים מייחסים למימד זה; ואילו באשר
להורי הבנות ,יש התאמה בין תפיסתן לבין תפיסת הוריהן באשר לשני המניעים :החברתי-
אידיאולוגי והאינסטרומנטאלי.
המלצה :הסיבות להשתתפות בפנאי אינן צריכות להיות מושפעות ממגדר המשתתף אלא בעיקר
מעניין פנימי ומתפיסת עולם אידיאולוגית .מתן הזדמנויות לתלמידים להתנסות בבחירות
המתחשבות ברצונם האישי ,בבית ובמוסדות החינוך ,עשוי להביא לשינוי בתפיסת מהות הפנאי
ולפוטנציאל הטמון בו.
שכבת גיל (כיתה)
 ילדים מכיתות ו ייחסו למניעים האוטונומי-עניין ,האינסטרומנטאלי והחברתי-סטאטוסשל הסיבות להשתתפות בעיסוקי הפנאי ,חשיבות גדולה בבחירתם להשתתף בעיסוקי
פנאי ,בהשוואה לילדים הלומדים בכיתות ז ו-ח.
 בני הנוער מכיתות י ייחסו למניע החברתי-סטאטוס חשיבות נמוכה יותר בבחירתםלהשתתף בעיסוקי פנאי ,בהשוואה לבני נוער הלומדים בכיתות ט או יא.
 הורים לילדים הלומדים בכיתות ו חושבים שילדיהם מייחסים חשיבות רבה יותר למניעהחברתי-סטאטוס ,בהשוואה להורים שילדיהם לומדים בכיתות ז ו-ח.
 לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין הורי בני נוער משלוש שכבות הגיל (כיתות ט-יא) ובעלי תפקידים העובדים עם תלמידים משכבות הגיל השונות ,ביחס לתפיסתם את
חשיבות מימדי הסיבות להשתתפות בעיסוקי פנאי.
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מסקנה :ילדים ובני נוער מייחסים מידה שונה של חשיבות למניעים השונים וקיים פער בין
תפיסת התלמידים לבין תפיסת הוריהם באשר לחשיבות המניעים להשתתפות הראשונים
בעיסוקי הפנאי.
המלצה :מומלץ שסוכני הסוציאליזציה השונים יעודדו את הבחירות האוטונומיות של התלמידים
כבר בגילאים צעירים מאוד ובהזדמנויות שונות; ומכיוון שסוכנים אלה בטאו עמדות מגוונות,
לעיתים שונות מגישה זו ,ראוי שהם עצמם יעברו תהליך של בחינת הנושא וגיבוש עמדות.
השתייכות דתית של התלמידים
 ילדים ,הורי ילדים והורי בני נוער דרוזיים ,מיחסים למימד החברתי-אידיאולוגי חשיבותרבה ,יחסית לעמיתיהם הנוצרים והמוסלמים.
 הורי ילדים והורי בני נוער דרוזיים מייחסים לשני המימדים :אוטונומי-עניין וחברתי-סטאטוס חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לעמיתיהם המוסלמים והנוצרים.
 בני נוער מוסלמים מייחסים חשיבות רבה יותר למימד האינסטרומנטאלי ,בהשוואהלעמיתיהם הנוצריים.
 בעלי תפקידים נוצרים חושבים שהתלמידים מייחסים למימד האינסטרומנטאלי חשיבותרבה יותר ,בהשוואה לבעלי תפקידים מוסלמים.
מסקנה :בדרך כלל תלמידים והורים דרוזיים מייחסים חשיבות רבה יותר למימדים החברתי-
אידיאולוגי ,אוטונומי-עניין וחברתי-סטאטוס ,בהשוואה לעמיתיהם המוסלמים והנוצרים .לעומת
זאת התקבלה תמונה שונה לגבי המימד האינסטרומנטאלי ,לפיה בני נוער מוסלמים מייחסים לו
חשיבות רבה יותר מאשר עמיתיהם הנוצרים ,והפוך ביחס לבעלי תפקידים (נוצרים מייחסים
למימד זה חשיבות רבה יותר ממוסלמים).
רמת הדתיות של הנחקרים
 לרוב ,לרמת הדתיות של הנחקרים לא נמצא אפקט על החשיבות שמייחסים לסיבותלהשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי.
מגמת האפקטים שנמצאו משמעותיים היא מעורבת:
 ביחס למימד החברתי-אידיאולוגי ,ילדים להורים מסורתיים מייחסים חשיבות רבה יותרלמימד זה ,בהשוואה לילדים להורים חילוניים; בעוד שהורים מסורתיים חושבים
שילדיהם מייחסים למימד זה חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לעמיתיהם הדתיים.
 ביחס למימד האוטונומי-עניין ,בני נוער דתיים מייחסים לו חשיבות רבה יותר בהשוואהלעמיתיהם החילוניים; בעוד שבעלי תפקידים מסורתיים חושבים שהתלמידים מייחסים
למימד זה חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לעמיתיהם הדתיים.
 ביחס למימד האינסטרומנטאלי ,בני נוער דתיים מייחסים למימד זה חשיבות רבה יותר,בהשוואה לעמיתיהם המסורתיים והחילוניים.
 ביחס למימד החברתי-סטאטוס ,לא נמצא הבדל מובהק בין קבוצות הנחקרים ,השונותברמת הדתיות שלהן ,מלבד ההבדל שנמצא בין הורי ילדים חילוניים לדתיים ,לפיו
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הראשונים חושבים שילידיהם מייחסים חשיבות רבה יותר למימד זה ,בהשוואה
לעמיתיהם הדתיים.
מסקנה :באופן כללי ,לרמת הדתיות אין השפעה רבה על החשיבות המיוחסת למימדי הסיבות
להשתתפות ילדים ובני נוער בעיסוקי הפנאי .יש לזכור כי מדובר בתפיסה סובייקטיבית והשונות
בדירוגי רמת הדתיות ,כפי שהתקבלו במחקר זה ,נמוכה.
המלצה (השתייכות דתית ורמת דתיות) :לאור העובדה שנמצאו הבדלים מובהקים בין נחקרים
השייכים לדתות השונות או לרמות שונות של דתיות ,ביחס לחלק ממימדי הסיבות להשתתפות
התלמידים בעיסוקי הפנאי; ובשל הממצא שהיו מבניהם כאלה שהיו רוצים שהתלמידים ייחסו
למימד האינסטרומנטאלי והחברתי-סטטוס חשיבות רבה בבחירות הפנאי; החינוך לפנאי חייב
לתת מענה לפערים אלה בקרב תלמידים ובעלי העניין השייכים לדתות השונות ולנחקרים השונים
ברמת דתיותם .במילים אחרות ,חשוב להעלות את נושא המניעים להשתתפות בעיסוקי הפנאי
לסדר היום בקהילה בכלל ובקרב בעלי תפקידים דתיים בפרט (לערב את כל הגורמים ,כולל אנשי
דת) ולדון במניעים הרלוונטיים שיש להתחשב בהם בעת בחירה בעיסוקי פנאי.
ב .מאפייני ההורים ,בעלי התפקידים והמשפחה
רמת ההשכלה של ההורים
– ילדים ובני נוער שרמת ההשכלה של הוריהם גבוהה ,ייחסו חשיבות רבה יותר לשני
המניעים החברתי-אידיאולוגי והאוטונומי-עניין ,בהשוואה לעמיתיהם שלהוריהם השכלה
נמוכה יותר.
– הורים לילדים ולבני נוער שהשכלתם יחסית גבוהה ,חושבים שילדיהם מייחסים לשני
המימדים ,החברתי-אידיאולוגי והאוטונומי-עניין ,חשיבות רבה יותר ,בהשוואה להורים
בעלי שרמת ההשכלה שלהם נמוכה יותר.
– ילדים שלהוריהם השכלה גבוהה מייחסים למימד האינסטרומנטאלי של הסיבות
להשתתפות בעיסוקי הפנאי חשיבות רבה יותר ,יחסית לעמיתיהם ,שרמת ההשכלה של
הוריהם היא יסודית או אינה ידועה.
– בני נוער להורים שרמת ההשכלה שלהם היא יסודית או תיכונית ,מייחסים למימד
האינסטרומנטאלי חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לעמיתיהם ,שההשכלה של הוריהם היא
אקדמית או אינה ידועה.
– ביחס למימד החברתי-סטאטוס ,האפקט של רמת ההשכלה של ההורים הוא יחסית מוגבל
והוא נמצא משמעותי רק עבור בני נוער והורי בני נוער .עבור שתי קבוצות אלה ,השכלת
הורים גבוהה כרוכה בייחוס חשיבות רבה יותר למניע זה ,בהשוואה להשכלה נמוכה יותר.
מסקנה :השכלת הורים גבוהה כרוכה בייחוס חשיבות רבה יותר לכל מימדי הסיבות להשתתפות
התלמידים בעיסוקי הפנאי ,מלבד המניע האינסטרומנטאלי ,בקרב בני נוער.

38

מצב תעסוקת ההורים
 ביחס למימד החברתי-אידיאולוגי ,ילדים להורים עובדים מייחסים חשיבות רבה יותרלמימד זה ,בהשוואה לעמיתיהם להורים שאינם עובדים; וגם הורים עובדים חושבים
שילדיהם מייחסים חשיבות רבה למימד זה ,בהשוואה להורים שאינם עובדים .בקרב בני
נוער ,נמצא אפקט ביחס למימד זה רק להשכלת אמהות ,לפיו בני נוער לאמהות עובדות
ייחסו למימד זה חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לבני נוער לאמהות שאינן עובדות.
 ביחס למימד האוטונומי-עניין ,נמצא אפקט למצב תעסוקת האם עבור בני נוער ולמצבתעסוקת שני ההורים ,בקרב הורי הילדים .בני נוער לאמהות עובדות מייחסים חשיבות
רבה יותר למימד זה ,בהשוואה לבני נוער לאמהות לא עובדות וכנ"ל לגבי הורים עובדים,
בהשוואה להורים עובדים.
 ביחס למימד האינסטרומנטאלי ,ילדים לאבות עובדים ייחסו חשיבות רבה יותר למימדזה ,מאשר ילדים לאבות שאינם עובדים; והורי ילדים עובדים חושבים שילדיהם מייחסים
למימד זה חשיבות רבה יותר ,בהשוואה להורים שאינם עובדים.
 ביחס למימד החברתי-סטאטוס ,קבוצות הנחקרים דרגו אותו ,בדרך כלל ,באופן דומה,מלבד הורי הילדים העובדים ,החושבים שילדיהם מייחסים למימד זה חשיבות רבה יותר,
בהשוואה להורים שאינם עובדים.
מסקנה :בדרך כלל ,תלמידים שהוריהם עובדים מייחסים למימדים החברתי-אידיאולוגי,
אוטונומי-עניין ואינסטרומנטאלי של הסיבות להשתתפות בעיסוקי הפנאי חשיבות רבה יותר,
מתלמידים שהוריהם אינם עובדים; וכך גם באשר להורים עובדים של ילדים ,החושבים שילדיהם
מייחסים חשיבות רבה יותר לכל ארבעת המימדים של הסיבות להשתתפות בעיסוקי הפנאי.
מצב חברתי-כלכלי של המשפחה
 מבין שלושת קבוצות המבוגרים ,הורי הילדים ,הורי בני הנוער ובעלי התפקידים ,רקבקרב הראשונים ,נמצא אפקט למצב החברתי-כלכלי על תפיסת ההורים את החשיבות
שהתלמידים מייחסים לסיבות להשתתפות בעיסוקי הפנאי .הורי ילדים ממיצב חברתי-
כלכלי גבוה-גבוה מאוד חושבים שילדיהם מייחסים לשני המניעים :החברתי-אידיאולוגי
והאוטונומי-עניין ,חשיבות רבה יותר ,בהשוואה להורים ממיצב חברתי-כלכלי נמוך-נמוך
מאוד או בינוני.
המלצה (השכלה ,תעסוקה ומצב חברתי-כלכלי)  -מצופה שהורים משכילים ,עובדים וממיצב
חברתי-כלכלי גבוה ייחסו למניעים הפנימיים (אוטונומי-עניין וחברתי-אידיאולוגי) חשיבות רבה
יותר בבחירות הפנאי ,מאשר למניעים החיצוניים (למשל האינסטרומנטאלי) .המצב כפי שהתגלה
במחקר הנוכחי משקף תמונה שונה במעט ,לפיה הורים משכילים ממיצב חברתי-כלכלי גבוה-גבוה
מאוד ובעלי תפקידים ממיצב חברתי-כלכלי גבוה-גבוה מאוד היו רוצים שהתלמידים ייחסו
בבחירתם בעיסוקי הפנאי יותר חשיבות לרוב מימדי הסיבות ,בהשוואה לעמיתיהם הפחות
משכילים וממיצב חברתי-כלכלי נמוך יותר .לכן נראה ,כי גם כאן דרושה הסברה בעניין הפנאי,
בקרב כל הקבוצות ,גם בקרב משכילים וממיצב חברתי-כלכלי גבוה ,במטרה לגבש תובנות ביחס
למניעים הרלוונטיים ,שיש להתחשב בהם בעת בחירה בעיסוקי הפנאי.
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ג .מאפייני בית הספר
סוג פיקוח
 ביחס למימד החברתי-אידיאולוגי ,ילדים ,בני נוער והורי בני נוער השייכים לפיקוחהדרוזי מייחסים למימד זה חשיבות רבה יותר ,מאשר עמיתיהם השייכים לפיקוח הערבי
והבדואי .הורי ילדים השייכים לפיקוח הערבי והדרוזי וכנ"ל בעלי תפקידים ,מייחסים
חשיבות רבה למימד זה ,בהשוואה לעמיתיהם השייכים לפיקוח הבדואי.
 ביחס למימד האוטונומי-עניין ,ילדים והורי בני נוער המשתייכים לפיקוח הדרוזי ,ייחסולמימד זה חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לעמיתיהם השייכים לפיקוח הערבי והבדואי.
הורי ילדים ובעלי תפקידים השייכים לפיקוח הערבי והדרוזי ייחסו למימד זה חשיבות
רבה יותר ,מאשר עמיתיהם השייכים לפיקוח הבדואי.
 באשר למימד האינסטרומנטאלי ,בדרך כלל לא היה אפקט של סוג הפיקוח על החשיבותשהנחקרים ייחסו למימד זה ,מלבד עבור הורי בני נוער .הורי בני נוער השייכים לפיקוח
הדרוזי חושבים שילדיהם מייחסים למימד זה חשיבות רבה יותר ,מאשר עמיתיהם
המשתייכים לפיקוח הערבי והבדואי.
 ביחס למימד החברתי-סטאטוס ,נמצא אפקט מובהק לסוג הפיקוח רק בקרב הורי בנינוער ,לפיו הורים השייכים לפיקוח הדרוזי חושבים שילדיהם מייחסים למימד זה חשיבות
רבה יותר מאשר עמיתיהם השייכים לפיקוח הערבי והבדואי; ובעלי תפקידים השייכים
לפיקוח הערבי והדרוזי ,החושבים שהתלמידים מייחסים למימד זה חשיבות רבה יותר,
בהשוואה לעמיתיהם השייכים לפיקוח הבדואי.
מסקנה :בדרך כלל ,נחקרים השייכים לפיקוח הדרוזי מייחסים חשיבות רבה יותר למימדים
השונים של הסיבות להשתתפות תלמידים בעיסוקי הפנאי .לעומתם ,נחקרים השייכים לפיקוח
הבדואי מייחסים למימדים אלה חשיבות פחותה ,בהשוואה לנחקרים השייכים לשני סוגי הפיקוח
האחרים ,הערבי והדרוזי.
המלצה :לאור העובדה שנחקרים השייכים לסוגי הפיקוח השונים מייחסים מידה שונה של
חשיבות למימדי הסיבות לבחירה בפנאי ,חשוב ללמוד לעומק את ההקשר התרבותי ,החברתי,
הכלכלי והאישי המשפיע על התפיסות הללו ולקחת אותם בחשבון בעת תכנון ,ביצוע ויישום
החלטות בנושא שיפור עיסוקי הפנאי בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל.
גודל יישוב
 לגודל ה יישוב אין אפקט מובהק על תפיסת הנחקרים מכל הקבוצות את החשיבותשהתלמידים מייחסים לארבעת המימדים של הסיבות להשתתפותם בעיסוקי הפנאי;
כלומר ,הנחקרים מישובים בגודל שונה ייחסו למימדים אלה חשיבות דומה.
המלצה :באופן כללי ,הממצאים לא מצביעים על צורך לנקוט במדיניות שונה באשר לסיבות
הרצויות והרלוונטיות בבחירה בעיסוקי הפנאי עבור יישובים בגודל שונה.
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 2.1תיאור כללי  -תפיסת ההורים ובעלי התפקידים את החשיבות הרצויה של מימדי הסיבות
להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי (רצוי)
פיקוח ערבי:
 באופן כללי ,בעלי התפקידים היו רוצים שהתלמידים ייחסו חשיבות רבה יותר לכל אחדממימדי הסיבות להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה להורי ילדים ובני
נוער .הורי בני הנוער היו רוצים שהתלמידים ייחסו חשיבות פחותה לכל המימדים,
בהשוואה להורי ילדים ולבעלי תפקידים.
 באופן כללי ,הורים ובעלי תפקידים היו רוצים שהתלמידים ייחסו למימדהאינסטרומנטאלי את החשיבות הרבה ביותר ,בהשוואה לשני המימדים האוטונומי-עניין
והחברתי-אידיאולוגי.
 המימד החברתי-סטאטוס דורג אחרון בחשיבותו ,בהשוואה לשלשת המימדים האחרים,בקרב שלוש הקבוצות.
בתרשים  1מוצגים הממוצעים של הציונים שהעניקו הורי הילדים ,הורי בני הנוער ובעלי
התפקידים השייכים לפיקוח הערבי ,ביחס להשפעה הרצויה של מימדי הסיבות להשתתפות
התלמידים בעיסוקי הפנאי.

תרשים  :5ממוצעים של ציוני הנחקרים מהקבוצות השונות (הורי ילדים ,הורי בני נוער ובעלי
תפקידים) ביחס להשפעה הרצויה של מימדי הסיבות להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי –
פיקוח ערבי
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פיקוח דרוזי:
 באופן כללי ,בעלי התפקידים השייכים לפיקוח הדרוזי היו רוצים שהתלמידים ייחסוחשיבות רבה יותר לכל אחד ממימדי הסיבות להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי,
בהשוואה להורי ילדים ובני נוער.
 בעלי תפקידים היו רוצים שהתלמידים ייחסו למימד האוטונומי-עניין יותר חשיבותמאשר לכל שאר המימדים ,בעוד שהורי בני הנוער מיחסים את החשיבות הגבוהה ביותר,
ובאותה מידה ,לשני המימדים החברתי-אידיאולוגי והאינסטרומנטאלי .הורי ילדים היו
רוצים שהתלמידים ייחסו את החשיבות הגבוהה ביותר למימד האינסטרומנטאלי.
 הורים ובעלי תפקידים השייכים לפקוח הדרוזי דרגו את ההשפעה הרצויה של המימדהחברתי-סטאטוס הכי נמוך ,יחסית לשאר מימדי הסיבות.
בתרשים  2מוצגים הממוצעים של הציונים שהעניקו הורי הילדים ,הורי בני הנוער ובעלי
התפקידים השייכים לפיקוח הדרוזי ,ביחס להשפעה הרצויה של מימדי הסיבות להשתתפות

התלמידים בעיסוקי הפנאי.
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תרשים  :6ממוצעים של ציוני הנחקרים מהקבוצות השונות (הורי ילדים ,הורי בני נוער ובעלי
תפקידים) ביחס להשפעה הרצויה של מימדי הסיבות להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי –
פיקוח דרוזי
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פיקוח בדואי:
 באופן כללי ,בעלי התפקידים השייכים לפיקוח הבדואי היו רוצים שהתלמידים ייחסוחשיבות רבה יותר למימדים :אוטונומי-עניין ,חברתי-אידיאולוגי וחברתי-סטטוס של
הסיבות להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה להורי ילדים והורי בני נוער;
והפוך ביחס למימד האינסטרומנטאלי ,שדורג במקום הגבוה ביותר בחשיבותו.
 הורים השייכים לפקוח הבדואי היו רוצים שילדיהם ייחסו את החשיבות הרבה יותרלמימד האינסטרומנטאלי ולאחריו למימד אוטונומי-עניין ,אחר כך למימד החברתי -
אידיאולוגי ,ואחרון למימד החברתי-סטאטוס.
בתרשים  7מוצגים הממוצעים של הציונים שהעניקו הורי הילדים ,הורי בני הנוער ובעלי
התפקידים השייכים לפיקוח הבדואי ,ביחס להשפעה הרצויה של מימדי הסיבות להשתתפות

התלמידים בעיסוקי הפנאי.
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תרשים  :6ממוצעים של ציוני הנחקרים מהקבוצות השונות (הורי ילדים ,הורי בני נוער ובעלי
תפקידים) ביחס להשפעה הרצויה של מימדי הסיבות להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי –
פיקוח בדואי
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מסקנה (סוגי הפיקוח השונים) :הורים ובעלי תפקידים (מלבד בעלי תפקידים השייכים לפיקוח
הבדואי) היו רוצים שהתלמידים ייחסו חשיבות רבה למניע האינסטרומנטלי בבחירות הפנאי
שלהם ,ואת החשיבות הנמוכה ביותר למניע החברתי-סטאטוס.
המלצה :תפיסת ההורים ובעלי התפקידים מבטאת גישה שאינה תואמת את הרציונל של הסיבות
לבחירה בעיסוקי הפנאי ,האמורות להיות פנימיות ואוטונומיות .לכן ,דרושה פעילות הסברה
מאסיבית בקרב אוכלוסיה זו ,האמורה להוביל את החינוך לפנאי ולשמש דוגמא ומופת בעניין,
לתלמידים.
 2.9אפקט המאפיינים האישיים ,המשפחתיים והבית ספריים על תפיסת ההורים ובעלי
התפקידים את ההשפעה הרצויה של הסיבות להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי
(רצוי)
א .מאפייני התלמידים
מגדר
 הורים לבנים הלומדים בכיתות ו-ח (ילדים) היו רוצים שהמניעים החברתי-אידיאולוגיוהחברתי-סטאטוס של הסיבות ישפיעו על השתתפות ילדיהם בעיסוקי הפנאי ,יותר מאשר
הורים של בנות.
 הורים לבנות נוער היו רוצים שהן תייחסנה חשיבות רבה יותר למימד האינסטרומנטאלי,בהשוואה להורים לבנים ,והפוך ביחס למימד החברתי-סטאטוס של הסיבות להשתתפות
בני הנוער בעיסוקי הפנאי.
מסקנה :הורים מייחסים למניעים חיצוניים (חברתי-סטאטוס ואינסטרומנטאלי) חשיבות
דיפרנציאלית עבור בנים ובנות בגילאים שונים ,ועבור הבנים הצעירים הם היו רוצים שאלה ייחסו
גם חשיבות רבה למניע החברתי-אידאולוגי.
המלצה :מומלץ לפעול בקרב ההורים והתלמידים לצמצום האפקט של מגדר על הסיבות לבחירת
התלמידים בעיסוקי הפנאי ,במיוחד בנוגע למניעים החיצוניים (אינסטרומנטאלי וחברתי-
סטאטוס).
שכבת גיל (כיתה)
 הורי הילדים הלומדים בכיתה ו היו רוצים שילדיהם ייחסו למניע החברתי-סטאטוסחשיבות רבה יותר מאשר הם עושים זאת בפועל ,לעומת הורים של ילדים הלומדים
בכיתות ח.
 בעלי תפקידים העובדים עם ילדים היו רוצים שאלה ייחסו חשיבות רבה יותר לשניהמניעים החברתי-אידיאולוגי והאינסטרומנטאלי ,בהשוואה לתפיסת בעלי התפקידים
העובדים עם בני נוער.
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מסקנה :בדרך כלל הורים ובעלי תפקידים היו רוצים שהילדים ,במיוחד הצעירים ,ייחסו חשיבות
רבה למניעים החיצוניים (חברתי-סטאטוס ואינסטרומנטאלי) ,בהשוואה לעמיתיהם הבוגרים
יותר ,בעת בחירותיהם בעיסוקי הפנאי.
דרג בית הספר
 בעלי תפקידים העובדים בחינוך היסודי ,היו רוצים שהתלמידים ייחסו חשיבות רבה יותרלמניע החברתי-אידיאולוגי ,בהשוואה לבעלי תפקידים העובדים בחטיבות הביניים; והם
היו רוצים שהתלמידים ייחסו חשיבות רבה יותר למניע האינסטרומנטאלי ,בהשוואה
לבעלי תפקידים העובדים בבתי ספר תיכון.
מסקנה :המניע הפנימי (חברתי-אידיאולוגי) נחשב בעיני בעלי התפקידים כחשוב יותר עבור ילדים
צעירים בעוד שהמניע האינסטרומנטאלי נחשב כחשוב יותר עבור תלמידים הלומדים בחטיבות
הביניים.
המלצה (שכבת גיל ודרג חינוך) :לאור אי העקביות הניכרת במידע שהופק ביחס לאפקט של
שכבת גיל ודרג בית הספר על ההשפעה הרצויה של הסיבות לבחירת תלמידים בעיסוקי הפנאי,
חשוב שיתקיימו פעולות הסברה והבהרה בקרב המבוגרים והצעירים כאחד ,כדי לגבש תפיסה
מושכלת בנוגע לסיבות הרצויות בבחירה בעיסוקי הפנאי.
ב .מאפייני ההורים ,בעלי התפקידים והמשפחה
מגדר ההורים ובעלי התפקידים
 אמהות לילדים הלומדים בכיתות ו-ח היו רוצות שילדיהן ייחסו חשיבות רבה יותר למניעהאינסטרומנטאלי ,בהשוואה לאבות.
 בעלות תפקידים היו רוצות שהתלמידים ייחסו חשיבות רבה יותר למניעים החברתי-אידיאולוגי ,האוטונומי-עניין והאינסטרומנטאלי ,בהשוואה לבעלי תפקידים.
מסקנה :אמהות לילדים ובעלות תפקידים היו רוצות שהתלמידים ייחסו למניע
האינסטרומנטאלי חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לאבות ולבעלי תפקידים; ובעלות התפקידים אף
היו רוצות שהתלמידים ייחסו חשיבות רבה גם למניעים החברתי-אידיאולוגי והאוטונומי-עניין.
המלצה :מהממצאים לעיל מסתמנת מגמה הפוכה למצופה לפיה ,רצוי שהמניעים החברתי-
אידיאולוגי והאוטונומי-עניין ,הם אלה שיילקחו יותר בחשבון בעת בחירה בעיסוקי הפנאי .לכן,
דרושה התערבות משמעותית בקרב בעלי העניין ,לחיזוק התפיסה באשר לסיבות הרלוונטיות
לבחירה בעיסוקי הפנאי.
השתייכות דתית
 הורים נוצרים ודרוזים שילדיהם לומדים בכיתות ו-ח ,היו רוצים שילדיהם ייחסו לשלושתהמניעים החברתי-אידיאולוגי ,אוטונומי-עניין ואינסטרומנטאלי של הסיבות להשתתפות
ילדיהם בעיסוקי הפנאי ,חשיבות רבה יותר ,בהשוואה להורים מוסלמים.
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 הורים נוצרים ,שילדיהם לומדים בכיתות ט-יא ,היו רוצים שלכל ארבעת המימדים שלהסיבות להשתתפות בני הנוער בעיסוקי הפנאי תהיה השפעה רבה יותר ,בהשוואה להורים
מוסלמים.
מסקנה :באופן כללי ,הורים מוסלמים היו רוצים שהתלמידים ייחסו פחות חשיבות למימדי
הסיבות בבחירתם בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה לעמיתיהם הנוצרים והדרוזים.
רמת דתיות
 הורים מסורתיים של ילדים הלומדים בכיתות ו-ח היו רוצים שילדיהם ייחסו לארבעתהמניעים של הבחירה בעיסוקי הפנאי :החברתי-אידיאולוגי ,האוטונומי-עניין,
האינסטרומנטאלי והחברתי-סטאטוס ,חשיבות רבה יותר ,בהשוואה להורים דתיים.
 הורים מסורתיים של בני נוער ,בדרך כלל ,היו רוצים שלמניעים החברתי-אידיאולוגי,אוטונומי-עניין וחברתי-סטאטוס תהיה השפעה רבה יותר ,בהשוואה להורים דתיים.
 בעלי תפקידים דתיים היו רוצים שהתלמידים ייחסו חשיבות רבה יותר למימד החברתי-סטאטוס ,בהשוואה לבעלי תפקידים חילוניים.
מסקנה :מהממצאים ניתן להסיק שלהורים ולבעלי תפקידים שיקולים שונים בבחירות
התלמידים בעיסוקי הפנאי ,שאינם בהכרח מתחשבים ברצון התלמידים.
המלצה (השתייכות דתית ורמת דתיות) :הממצאים ביחס להשפעה הרצויה שלה הסיבות
להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי מלמדים ,שלא קיימת מגמה ברורה בתפיסת ההורים
ובעלי התפקידים בנדון .לפיכך ,מומלץ לפעול בקרב כל הגורמים הרלוונטיים במטרה לגבש
תפיסות ברורות ביחס לרציונל הרצוי שצריך להוביל לבחירה משמעותית בעיסוקי הפנאי.
רמת ההשכלה של ההורים
 בדרך כלל ,הורי בני נוער שהשכלתם אוניברסיטאית היו רוצים שילדיהם ייחסו חשיבותרבה יותר למימדים :חברתי-אידיאולוגי ,אוטונומי-עניין וחברתי-סטאטוס של הסיבות
לבחירה בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה להורים שהשכלתם יסודית או תיכונית.
 הורים בעלי השכלה אקדמית היו רוצים שילדיהם הלומדים בכיתות ו-ח ייחסו חשיבותרבה יותר לכל ארבעת המימדים של הסיבות לבחירה בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה להורים
בעלי השכלה יסודית או תיכונית.
מסקנה :באופן כללי ,הורים משכילים יותר רוצים שילדיהם יתחשבו יותר בכל מימדי הסיבות
בעת בחירתם להשתתף בעיסוקי הפנאי.
מצב תעסוקת ההורים
 לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הורים עובדים לבין הורים שאינם עובדים ,ביחסלתפיסתם את ההשפעה הרצויה של המימדים השונים של הסיבות להשתתפות התלמידים
בעיסוקי הפנאי.
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מצב חברתי-כלכלי של המשפחה
 הורי ילדים ממיצב חברתי-כלכלי גבוה-גבוה מאוד היו רוצים שילדיהם ייחסו למימדיםהחברתי-אידאולוגי ,האוטונומי-עניין והחברתי-סטאטוס חשיבות רבה יותר בעת בחירתם
בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה להורים שמצבם החברתי-כלכלי נמוך מאוד-נמוך או בינוני.
-

בעלי תפקידים ממיצב חברתי-כלכלי גבוה-גבוה מאוד היו רוצים שהתלמידים ייחסו
למימדים החברתי-אידיאולוגי ,האוטונומי-עניין והאינסטרומנטאלי חשיבות רבה יותר
בעת בחירתם בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה לבעלי תפקידים שמצבם החברתי-כלכלי נמוך-
בינוני.

מסקנה :באופן כללי ,הורים ובעלי תפקידים ממיצב חברתי-כלכלי גבוה רוצים שהתלמידים
ייחסו למימדי הסיבות חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לעמיתיהם ממיצב חברתי-כלכלי נמוך יותר.
מסקנה (השכלה ,תעסוקה ומצב חברתי-כלכלי) :הורים ובעלי תפקידים משכילים וממיצב
חברתי גבוה היו רוצים שהתלמידים ייחסו חשיבות רבה יותר לכל מימדי הסיבות להשתתפות
בפנאי ,בהשוואה לעמיתיהם הפחות משכילים או שמצבם החברתי נמוך יותר; ולא נמצא אפקט
למצב התעסוקה על ההשפעה הרצויה.
המלצה (השכלה ,תעסוקה ומצב חברתי-כלכלי) :המסקנה לעיל מלמדת שלהורים ובעלי
תפקידים אין תפיסה מגובשת וברורה באשר לסיבות הרצויות לבחירה בעיסוקי הפנאי וכי חובה
לפעול כדי שכל הנוגעים לעניין הפנאי יגבשו תפיסה ברורה לגבי המניעים שצריכים להילקח
בחשבון בעת הבחירה בעיסוקי הפנאי.
סוג תפקיד
 רכזי החינוך החברתי היו רוצים שלמניע החברתי-סטאטוס תהיה השפעה גדולה יותר,בהשוואה ליועצים/ות על הסיבות לבחירת תלמידים בעיסוקי הפנאי.
המלצה :חשוב שבעלי תפקידים ,במיוחד רכזי החינוך חברתי ,האמונים בין היתר ,על נושא הפנאי
בקרב התלמידים ,יפעלו מתוך שיקולים מקצועיים ומושכלים ובכך יעזרו לתלמידים לבצע את
בחירותיהם בעיסוקי הפנאי ,באופן ראוי ומושכל.
ג .מאפייני בית הספר
פיקוח
 הורים לילדים הלומדים בכיתות ו-ח המשתייכים לפיקוח הדרוזי והערבי ,בהשוואהלפיקוח הבדואי ,היו רוצים שילדיהם ייחסו למניעים החברתי-אידיאולוגי והאוטונומי-
עניין חשיבות רבה בעת בחירתם בעיסוקי הפנאי.
 הורי בני הנוער המשתייכים לפיקוח הדרוזי ,בדרך כלל ,היו רוצים שלכל ארבעת מימדיהסיבות להשתתפות בני הנוער בעיסוקי הפנאי ,תהיה השפעה רבה יותר ,בהשוואה להורי
בני נוער המשתייכים לפיקוח הערבי והבדואי .בנוסף ,הורים המשתייכים לפיקוח הערבי,
היו רוצים שלממדים החברתי-אידיאולוגי ,האוטונומי-עניין והחברתי-סטאטוס תהיה
חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לעמיתיהם המשתייכים לפיקוח הבדואי.
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 בעלי תפקידים השייכים לפיקוח הערבי היו רוצים שהתלמידים ייחסו למימד החברתי-סטאטוס חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לעמיתיהם השייכים לפיקוח הדרוזי.
מסקנה :באופן כללי ,הורי ילדים ,הורי בני נוער ובעלי תפקידים השייכים לסוגי הפיקוח השונים
אינם תמימי דעים לגבי ההשפעה הרצויה של הסיבות השונות על בחירת התלמידים בעיסוקי
הפנאי .יש להניח שההסבר לשונות הקיימת בין הקבוצות השונות נובע מהמאפיינים הייחודים של
כל אחת מהקבוצות ומההקשר בו הם פועלים.
המלצה :מצופה שהורים ובעלי התפקידים שונים ,השייכים לסוגי הפיקוח השונים ,לא יהיו שונים
ביחס להשפעה הרצויה של הסיבות לבחירת התלמידים בעיסוקי הפנאי .מכיוון שהתמונה
שהתקבלה שונה מהמצופה ,מומלץ לבחון לעומק את הגורמים המשפיעים על תפיסותיהם של
הנחקרים מקבוצות אלה ולהשתמש בתוצאות שיתקבלו ממחקר כזה לתכנון התערבות בקרב
קבוצות אלה ,כדי לתת מענה ראוי לשונות ביניהם.
גודל יישוב
 לא נמצא אפקט מובהק של גודל יישוב על תפיסת הורים ובעלי תפקידים את חשיבותהסיבות להשתתפות תלמידים בעיסוקי הפנאי ,מלבד עבור הורים לילדים הלומדים
בכיתות ו-ח ,הגרים ביישובים גדולים .אלה היו רוצים שילדיהם ייחסו למימד החברתי-
סטאטוס חשיבות רבה יותר בעת בחירתם בעיסוק הפנאי ,בהשוואה להורים הגרים
ביישובים קטנים.
 2.5השוואה בין תפיסת ההורים ובעלי התפקידים את ההשפעה בפועל של הסיבות להשתתפות
התלמידים בעיסוקי הפנאי לבין תפיסתם את ההשפעה הרצויה
 באשר למימד החברתי-אידיאולוגי של הסיבות לבחירת התלמידים בעיסוקי הפנאי ,הוריבני נוער השייכים לפיקוח הערבי והבדואי היו רוצים שילדיהם ייחסו חשיבות פחותה
יותר ,מאשר הם עושים זאת בפועל .לעומת זאת ,בעלי תפקידים השייכים לכל סוגי
הפיקוח היו רוצים שהתלמידים ייחסו חשיבות רבה יותר למימד זה ,מאשר הם מייחסים
לו בפועל.
 באשר למימד האוטונומי-עניין ,הורי ילדים ובעלי תפקידים השייכים לפיקוח הערבי,הדרוזי והבדואי היו רוצים שהתלמידים ייחסו חשיבות רבה יותר למימד זה ,מאשר הם
עושים זאת בפועל.
 באשר למימד האינסטרומנטאלי ,הורי בני נוער השייכים לפיקוח הדרוזי ובעלי תפקידיםהשייכים לפיקוח הערבי ,הדרוזי והבדואי ,היו רוצים שהתלמידים ייחסו למימד זה
משמעות רבה יותר בבחירתם את עיסוקי הפנאי ,מאשר הם עושים זאת בפועל.
 באשר למימד החברתי-סטאטוס ,בעלי תפקידים השייכים לפיקוח הבדואי היו רוציםשהתלמידים ייחסו למימד זה של הסיבות חשיבות רבה יותר ,מאשר הם עושים זאת
בפועל.
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מסקנה :הורים ובעלי תפקידים ,בדרך כלל ,היו רוצים שהתלמידים ייחסו חשיבות רבה יותר,
מאשר הם מייחסים בפועל ,לכל ממדי הסיבות להשתתפותם בעיסוקי הפנאי ,במיוחד ביחס
לשלושת המימדים החברתי-אידיאולוגי ,אוטונומי-עניין ואינסטרומנטאלי; להוציא את תפיסת
הורי בני הנוער ,השייכים לפיקוח הערבי והבדואי ,שהיו רוצים שילדיהם ייחסו למניע החברתי-
אידיאולוגי חשיבות פחותה יותר.
המלצה :גם ביחס להשפעה הרצויה של הסיבות הורים ובעלי התפקידים מגלים גישה שאינה
תואמת את השאיפה שהסיבות לבחירה בעיסוקי הפנאי ,יהיו פנימיות ואוטונומיות .לפיכך ,גם
כאן מומלצת התערבות הסברתית בקרב סוכני הסוציאליזציה (הורים ובעלי תפקידים) במטרה
להבהיר את מהות הפנאי ולהביא לשינוי בגישתם כלפי הנושא.

 .1משתנים וגורמים המשפיעים על בחירת התלמידים להשתתף בעיסוקי הפנאי:
מצוי ורצוי
 1.1תיאור כללי  -משתנים וגורמים המשפיעים על בחירת התלמידים להשתתף בעיסוקי הפנאי
(מצוי)
בתרשימים  01-1מוצגים ממוצעים של ציוני הנחקרים מהקבוצות השונות (מלבד ילדים) על
הגורמים המשפיעים על בחירת התלמידים להשתתף בעיסוקי הפנאי ,לפי סוג פיקוח.
פיקוח ערבי:
 בעלי התפקידים השייכים לפיקוח הערבי חושבים שהתלמידים מייחסים לכל ארבעתהגורמים להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לנחקרים
משאר הקבוצות ,ולגורם האישי הם מייחסים את החשיבות הרבה ביותר.
 בני הנוער מייחסים לכל הגורמים את החשיבות הפחותה ביותר ,בהשוואה לשארהקבוצות ,אך הם מייחסים לגורם האישי את החשיבות הרבה ביותר ,מבין ארבעת
הגורמים להשתתפות בעיסוקי הפנאי.
 הורי הילדים חושבים שילדיהם מייחסים לגורם משפחה ואחרים את ההשפעה הרבהביותר.
 הורי בני הנוער חושבים שילדיהם מייחסים את החשיבות הרבה ביותר לגורם האישי. כל הקבוצות מייחסות לגורם הקהילתי את החשיבות הפחותה ביותר מבין ארבעתהגורמים להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי.
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תרשים  :1ממוצעים של ציוני הנחקרים מהקבוצות השונות (בני נוער ,הורי ילדים ,הורי בני נוער ובעלי
תפקידים) על הגורמים המשפיעים על בחירת התלמידים להשתתף בעיסוקי הפנאי –
פיקוח ערבי
פיקוח דרוזי:
 כל קבוצות החקרים השייכות לפיקוח זה מייחסות לגורם האישי את החשיבות הרבהביותר מבין ארבעת הגורמים להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי.
 הורי הילדים ,הורי בני הנוער ובעלי התפקידים חושבים שהתלמידים מייחסים לגורםהקהילתי את החשיבות הפחותה ביותר; ואילו בני הנוער מייחסים דווקא לגורם היישובי
את החשיבות הפחותה ביותר.
 בעלי התפקידים השייכים לפיקוח הדרוזי חושבים שהתלמידים מייחסים לכל ארבעתהגורמים להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לנחקרים
משאר הקבוצות ,ולגורם האישי הם מייחסים את החשיבות הרבה ביותר.
 בני הנוער מייחסים לשני הגורמים משפחה ואחרים ויישובי את החשיבות הפחותה ביותר,בהשוואה לשאר הקבוצות.
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תרשים  :4ממוצעים של ציוני הנחקרים מהקבוצות השונות (בני נוער ,הורי ילדים ,הורי בני נוער
ובעלי תפקידים) על הגורמים המשפיעים על בחירת התלמידים להשתתף בעיסוקי הפנאי –
פיקוח דרוזי
פיקוח בדואי:
 רוב הקבוצות מלבד הורי הילדים ,מייחסות לגורם האישי את החשיבות הרבה ביותרמבין ארבעת הגורמים להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי; ואילו הורי הילדים
חושבים שילדיהם מייחסים לגורם משפחה ואחרים את החשיבות הרבה ביותר מבין
ארבעת הגורמים להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי.
 כל הקבוצות חושבות שהתלמידים מייחסים לגורם הקהילתי את החשיבות הפחותהביותר.
 בעלי התפקידים השייכים לפיקוח הבדואי חושבים שהתלמידים מייחסים לכל ארבעתהגורמים להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לנחקרים
משאר הקבוצות ,ולשני הגורמים האישי ומשפחה ואחרים ,הם מייחסים מידה דומה של
חשיבות.
 בני הנוער מייחסים לשני הגורמים הקהילתי והיישובי את החשיבות הפחותה ביותר מביןארבעת הגורמים.
 הורי הילדים חושבים שילדיהם מייחסים את החשיבות הרבה ביותר לגורם משפחהואחרים.
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תרשים  :11ממוצעים של ציוני הנחקרים מהקבוצות השונות (בני נוער ,הורי ילדים ,הורי בני נוער
ובעלי תפקידים) על הגורמים המשפיעים על בחירת התלמידים להשתתף בעיסוקי הפנאי –
פיקוח בדואי
מסקנה (כל סוגי הפיקוח) :הגורם האישי נתפס כחשוב ביותר ואילו הגורם הקהילתי נתפס כהכי
פחות חשוב בבחירת התלמידים בעיסוקי הפנאי ,בעיני רוב הקבוצות השייכות לכל סוגי הפיקוח.
ראוי לציין שלארבעת הגורמים לבחירת התלמידים בעיסוקי הפנאי יוחסה חשיבות בינונית ומטה.
המלצה (כל סוגי הפיקוח) :חשוב לקחת בחשבון את המאפיינים האישיים בבחירת עיסוקי הפנאי
אך באותה עת ,חשוב גם להדגיש את המשיכה לתחומי העניין תוך לקיחת המאפיינים התרבותיים
הרלוונטיים בחשבון.
 1.2אפקט המאפיינים האישיים ,המשפחתיים והבית ספריים על תפיסת הנחקרים את
השפעת הגורמים על השתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי (מצוי)
א .מאפייני התלמידים
מגדר
 בני נוער ,הורי ילדים והורי בני נוער מייחסים חשיבות רבה יותר לשני הגורמים משפחהואחרים ויישובי ,בבחירת התלמידים להשתתף בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה לבנות נוער
והורי בנות (ילדות ובנות נוער).
52

 ביחס לגורם הקהילתי ,בני נוער ייחסו לגורם זה חשיבות רבה יותר מאשר בנות נוער;בעלות תפקידים ייחסו לגורם זה חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לבעלי תפקידים.
 לא נמצאו הבדלים ביחס לגורם האישי לפי מגדר בקרב הקבוצות המושוות.מסקנה :באופן כללי למגדר אפקט משמעותי ביחס לשלושת הגורמים :משפחה ואחרים ,קהילתי
ויישובי ,ולא ביחס לגורם האישי ,שמיוחסת לו מידה דומה של חשיבות על ידי נחקרים ממגדרים
שונים.
המלצה :חשוב לנקוט בצעדים במטרה לצמצם את ההשפעה המגבילה של ההקשר המשפחתי,
החברתי ,הקהילתי והיישובי על בחירות התלמידים (בנים ובנות) בעיסוקי הפנאי; ולהגביר את
המשקל של רצונם האישי בבחירת הפנאי.
שכבת גיל (כיתה)
 בני נוער והורי בני נוער הלומדים בכיתות גבוהות יותר (י ו-יא) מייחסים לגורם האישיחשיבות רבה יותר בבחירת בני הנוער בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה לבני נוער והורי בני נוער
צעירים יותר (כיתה ט).
 באשר לגורם משפחה ואחרים ,בני נוער הלומדים בכיתה יא מייחסים לו חשיבות רבהיותר ,בהשוואה לבני נוער הלומדים בכיתות ט ו-י; ומגמה הפוכה נמצאה בקרב הורי
ילדים ,לפיה הורים לילדים הלומדים בכיתה ו חושבים שילדיהם מייחסים חשיבות רבה
יותר לגורם זה ,בהשוואה להורי ילדים הלומדים בכיתות ז ו-ח.
 ביחס לגורם הקהילתי ,נמצאו הבדלים מובהקים רק בקרב בעלי תפקידים .בעלי תפקידיםהעובדים עם ילדים חושבים שאלה מייחסים לגורם זה חשיבות רבה יותר ,מאשר
עמיתיהם העובדים עם בני נוער.
 ביחס לגורם היישובי ,נמצאו הבדלים מובהקים בקרב בני נוער ,הורי בני נוער ובעליתפקידים .בני נוער והורי בני נוער הלומדים בכיתות גבוהות (י ו-יא) מייחסים חשיבות
רבה לגורם זה ,בהשוואה לבני נוער והורי בני נוער הלומדים בכיתות ט; בעוד שבעלי
תפקידים העובדים עם ילדים חושבים שאלה מייחסים חשיבות רבה יותר לגורם היישובי,
ביחס לבעלי תפקידים העובדים עם בני נוער.
מסקנה :לשכבת הגיל אפקט שונה על החשיבות שהתלמידים ,הוריהם ובעלי התפקידים מייחסים
לגורמים השונים בבחירת התלמידים להשתתף בעיסוקי הפנאי.
דרג בית הספר
 בעלי תפקידים העובדים בבתי ספר יסודיים חושבים שהתלמידים מייחסים חשיבות רבהיותר לגורמים הקהילתי והיישובי ,בהשוואה לעמיתיהם העובדים בחטיבות ביניים או
בתיכון.
המלצה (שכבת גיל ודרג בית ספר) :חשוב לחנך לבחירות פנאי המתחשבות בעיקר ברצונם האישי
של המשתתפים ולצמצם השפעות לא רצויות של גורמים לא רלוונטיים .אין הדבר אומר
שהתחשבות בגיל או בדרג בית הספר אינה רלוונטית ,אלא כי יש לתכנן את עיסוקי הפנאי
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והמתקנים כך שיתאימו לשכבות הגיל השונות ולהעמיק את ההסברה לגבי הגורמים הרלוונטיים
שצריך להתחשב בהם בעת בחירה בעיסוקי פנאי.
ב .מאפייני ההורים והמשפחה
מגדר (ההורה שמילא את השאלון)
 לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין אבות לאימהות של ילדים בתפיסתם אתהחשיבות שילדיהם מייחסים לגורמים המשפיעים על בחירת הילדים להשתתף בעיסוקי
הפנאי.
 אבות בהשוואה לאימהות של בני נוער ,ייחסו לגורמים הקהילתי והיישובי חשיבות רבהיותר בבחירת בני הנוער את עיסוקי הפנאי.
מסקנה :אבות מצפים מבני הנוער שיתחשבו בגורמים הקהילתי והיישובי יותר מאמהות.
המלצה :הפער בין אבות לאמהות מלמד כי על שני ההורים להיות שותפים בדיון בנושא בחירות
הפנאי והגורמים המשפיעים עליהם ולדון בכך כדי שילדיהם לא יקבלו מסרים שונים בנושא.
השתייכות דתית
 ביחס לגורם האישי ,הורי ילדים נוצרים והורי בני נוער דרוזים חושבים שילדיהםמייחסים לגורם זה חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לעמיתיהם המוסלמים.
 באשר לגורם הקהילתי ,בני נוער והורי ילדים מוסלמים ודרוזים מייחסים לגורם זהחשיבות רבה יותר בבחירות הפנאי של התלמידים ,בהשוואה לעמיתיהם הנוצרים.
 לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות השונות בהשתייכותם הדתית ביחס לשניהגורמים :משפחה ואחרים ויישובי.
מסקנה :נוצרים ודרוזים מיחסים חשיבות רבה יותר לבחירות הנובעות מהגורם האישי,
בהשוואה למוסלמים ,ומוסלמים ודרוזים לגורם הקהילתי ,בהשוואה לנוצרים.
רמת דתיות
 ביחס לגורם האישי ,הורי בני נוער מסורתיים חושבים שילדיהם מייחסים לגורם זהחשיבות רבה יותר בעת בחירתם בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה להורים דתיים.
 בני נוער להורים דתיים מייחסים לגורם המשפחתי חשיבות רבה יותר בעת בחירתםבעיסוקי הפנאי ,בהשוואה לבני נוער להורים מסורתיים.
 ביחס לגורם הקהילתי ,בני נוער שהגדירו את עצמם כדתיים ,דיווחו שהם מייחסיםלגורם זה חשיבות רבה בהשוואה לעמיתיהם המסורתיים והחילוניים; בני נוער להורים
דתיים ,הורי ילדים דתיים והורי בני נוער דתיים ,חושבים שהתלמידים מייחסים לגורם
זה חשיבות רבה יותר בבחירתם בעיסוקי הפנאי ,מאשר עמיתיהם המסורתיים.
 באשר לגורם היישובי ,הורי ילדים והורי בני נוער חילוניים חושבים שילדיהם מייחסיםלגורם היישובי חשיבות רבה בהשוואה להורים דתיים.
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מסקנה :באופן כללי ,נחקרים דתיים חושבים שהתלמידים מייחסים לגורמים הקהילתי ומשפחה
ואחרים חשיבות רבה יותר בעת בחירתם בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה לעמיתיהם הפחות דתיים
(מסורתיים וחילוניים) והפוך באשר לגורמים האישי והיישובי.
המלצה (השתייכות דתית ורמת דתיות) :חשוב שהחינוך לפנאי ידגיש את חשיבות הרצון האישי
של המשתתף בבחירת עיסוקי הפנאי ,בהשוואה לגורמים משפחתיים ,קהילתיים ויישובים ,בעיקר
בקרב נחקרים מוסלמים ודתיים.
רמת ההשכלה של ההורים
 הורי ילדים ,הורי בני נוער ובעלי תפקידים ,שהשכלתם גבוהה יותר חושבים שהתלמידיםמייחסים ,בדרך כלל ,לשני הגורמים ,האישי והיישובי ,חשיבות רבה יותר בהשוואה
לעמיתיהם שהשכלתם נמוכה יותר.
 בני נוער שהוריהם שהשכלתם נמוכה (יסודית) מייחסים לשני הגורמים הקהילתי והיישוביחשיבות רבה יותר ,בהשוואה לעמיתיהם להורים שהשכלתם גבוהה יותר או לא ידועה.
 באשר לגורם משפחה ואחרים ,נמצא הבדל מובהק לפי השכלת הורים בקרב הורי ילדיםבלבד .הורים שהשכלתם אקדמית חושבים שילדיהם מייחסים לגורם זה חשיבות רבה
יותר ,בהשוואה לעמיתיהם ,שהשכלתם נמוכה יותר.
מסקנה :בדרך כלל ,השכלה גבוהה של הורים קשורה לייחוס חשיבות רבה יותר לשני הגורמים,
האישי והיישובי ,בעוד שהשכלה נמוכה כרוכה בייחוס חשיבות רבה יותר למשפחה ואחרים
ולגורם הקהילתי.
מצב תעסוקת ההורים
 בני נוער לאבות עובדים והורים עובדים של ילדים ובני נוער חושבים שהתלמידיםמייחסים לגורם האישי חשיבות רבה יותר בבחירת התלמידים בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה
לבני נוער לאבות שאינם עובדים או להורים שאינם עובדים.
 בני נוער להורים לא עובדים מייחסים חשיבות רבה יותר לגורם משפחה ואחרים בעתבחירתם להשתתף בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה לבני נוער להורים עובדים.
מסקנה :בדרך כלל ,תלמידים שהוריהם עובדים נתפסים כמייחסים חשיבות רבה יותר לגורם
האישי ,בעוד שאלה שהוריהם אינם עובדים מייחסים חשיבות רבה יותר לגורם משפחה ואחרים.
מצב חברתי-כלכלי של המשפחה
 בני נוער והורי בני נוער ממיצב חברתי-כלכלי נמוך מאוד עד נמוך מייחסים לגורם משפחהואחרים חשיבות רבה יותר להשתתפותם בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה לעמיתיהם שמצבם
החברתי-כלכלי בינוני או גבוה-גבוה מאוד.
המלצה (השכלה ,תעסוקה ומצב חברתי-כלכלי) :מצופה שהורים משכילים ,עובדים וממיצב
חברתי-כלכלי יחנכו את ילדיהם לבחור את עיסוקי הפנאי בהתייחס ,בעיקר ,לרצונם האישי של
התלמידים ופחות בהתחשב בגורמים משפחתיים ,קהילתיים ויישוביים; ואף ירצו שזו תהיה
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גישתם של התלמידים .אין משמעות הדבר שגורמים אלה אינם חשובים ,אך כי חשיבותם אינה
עולה על המשיכה והמוטיבציה האישית של המשתתפ/ת בעיסוקי הפנאי .מכיוון שהתמונה
שהתקבלה מן הממצאים במחקר זה מראה שהמצב בדרך כלל תואם את המצופה ,מומלץ לפעול
לחיזוק גישה זו בקרב הקבוצות החלשות.
ג.

מאפייני בית הספר

סוג פיקוח
נמצאה מגמה מעורבת:
 ביחס לגורם האישי התקבלה תמונה מורכבת ,הורי ילדים והורי בני נוער השייכים לפיקוחהדרוזי מייחסים לגורם זה חשיבות רב יותר ,בהשוואה לעמיתיהם השייכים לפיקוח
הבדואי; בני נוער השייכים לפיקוח הערבי מייחסים חשיבות רבה לגורם זה בהשוואה לבני
נוער השייכים לפיקוח הדרוזי; והורי בני נוער השייכים לפיקוח הערבי יותר מעמיתיהם
השייכים לפיקוח הבדואי .הורי ילדים השייכים לפיקוח הדרוזי מייחסים לגורם זה
חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לעמיתיהם השייכים לפיקוח הערבי.
 הורי ילדים השייכים לפיקוח הערבי והורי בני נוער השייכים לפיקוח הדרוזי חושביםשהילדים מייחסים לגורם משפחה ואחרים חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לעמיתיהם
השייכים לפיקוח הבדואי.
 ביחס לגורם הקהילתי ,בני נוער השייכים לפיקוח הדרוזי ובדואי מייחסים לגורם זהחשיבות רבה יותר בבחירתם בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה לעמיתיהם השייכים לפיקוח
הערבי.
 ביחס לגורם היישובי ,הורי בני נוער השייכים לפיקוח הדרוזי חושבים שילדיהם מיחסיםלגורם זה חשיבות רבה יותר ,מאשר עמיתיהם השייכים לפיקוח הבדואי.
מסקנה :התמונה שהתקבלה מן הנתונים מורכבת ומלמדת שנחקרים השייכים לפיקוח הבדואי,
במיוחד ההורים ,מיחסים פחות חשיבות לגורם האישי ,בהשוואה לגורמים האחרים; בעוד שהם
ועמיתיהם השייכים לפיקוח הדרוזי ייחסו יותר חשיבות לגורם הקהילתי ,מאשר עמיתיהם
השייכים לפיקוח הערבי.
המלצה :לאור ממצאים אלה נראה ,כי חשוב לנתח את ההקשר התרבותי ,החברתי ,הכלכלי
והאישי המשפיע על הגישות השונות של נחקרים מקבוצות שונות כלפי הגורמים המשפיעים על
בחירת עיסוקי הפנאי ולהתחשב בהם כאשר מתכננים שינוי לצורך שיפור מצב הפנאי בקרב
האוכלוסיה הערבית .כך תוגבר אולי ההשתתפות בעיסוקי פנאי משמעותיים.
גודל היישוב
 בני נוער הגרים ביישובים קטנים מייחסים לגורם היישובי חשיבות רבה יותר ,בהשוואהלעמיתיהם הגרים ביישובים גדולים.
 לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית ,לפי גודל יישוב ,ביחס לתפיסת הורי הילדים,הורי בני הנוער ובעלי התפקידים את החשיבות שהתלמידים מייחסים לארבעת הגורמים
המשפעים על השתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי.
56

מסקנה :למרות שבני נוער הגרים ביישובים קטנים מייחסים לגורם היישובי חשיבות רבה,
בהשוואה לעמיתיהם הגרים ביישובים גדולים ,אפקט גודל היישוב על תפיסת חשיבות הגורמים
אינה משמעותית והתקבלה התייחסות ,בדרך כלל דומה ,בקרב נחקרים הגרים ביישובים בגודל
שונה.
המלצה :כדי להפחית את האפקט של הגורם היישובי על בחירות התלמידים הגרים ביישובים
קטנים בעיסוקי הפנאי צריך לעבות היצע עיסוקי הפנאי ,במיוחד ביישובים אלה.
 1.1תיאור כללי – הגורמים והמשתנים המשפיעים על השתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי
(רצוי)
בתרשימים  01-00מוצגים ממוצעים של ציוני הנחקרים מהקבוצות השונות (בני נוער ,הורי ילדים,
הורי בני נוער ובעלי תפקידים) על הגורמים המשפיעים על בחירת התלמידים להשתתף בעיסוקי
הפנאי ,לפי סוג פיקוח.
פיקוח ערבי:
 בעלי התפקידים השייכים לפיקוח הערבי היו רוצים שהתלמידים ייחסו לכל ארבעתהגורמים להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לנחקרים
משאר הקבוצות; ולשני הגורמים היישובי והאישי הם היו רוצים שהתלמידים ייחסו את
החשיבות הרבה ביותר.
 בני הנוער היו רוצים שלגורמים האישי ,הקהילתי והיישובי תהיה השפעה הנמוכה ביותר,בהשוואה לדירוגי שאר הקבוצות את ההשפעה הרצויה של גורמים אלה.
 הורי הילדים היו רוצים שהילדים ייחסו את החשיבות הרבה ביותר לגורם משפחהואחרים ואחריו ,לגורם האישי.
 הורי בני הנוער היו רוצים שילדיהם ייחסו את החשיבות הרבה ביותר לגורם האישי,אחריו ליישובי והרבה פחות לגורם משפחה ואחרים.
 כל הקבוצות ,מלבד הורי בני הנוער ,היו רוצות ,בדרך כלל ,שהתלמידים ייחסו לגורםהקהילתי את החשיבות הפחותה ביותר מבין ארבעת הגורמים להשתתפות התלמידים
בעיסוקי הפנאי.
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תרשים  :11ממוצעים של ציוני הנחקרים מהקבוצות השונות (בני נוער ,הורי ילדים ,הורי בני נוער ובעלי
תפקידים) ביחס להשפעה הרצויה של הגורמים לבחירת התלמידים להשתתף בעיסוקי הפנאי –
פיקוח ערבי
פיקוח דרוזי:
 כל קבוצות הנחקרים השייכים לפיקוח זה היו רוצות שהתלמידים ייחסו לגורם האישי אתהחשיבות הרבה ביותר מבין ארבעת הגורמים להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי.
 הורי הילדים ,הורי בני נוער ובעלי תפקידים היו רוצים שהתלמידים ייחסו לגורםהקהילתי את החשיבות הפחותה ביותר; ואילו בני הנוער היו רוצים לייחס דווקא לגורם
היישובי את החשיבות הפחותה ביותר.
 בעלי התפקידים השייכים לפיקוח הדרוזי היו רוצים שהתלמידים ייחסו לשני הגורמים,האישי והיישובי את החשיבות הרבה ביותר ובאותה מידה ,בעת בחירתם בעיסוקי הפנאי,
בהשוואה לנחקרים משאר הקבוצות.
 ההורים היו רוצים שהתלמידים ייחסו אותה מידה של חשיבות לכל אחד מהגורמיםמשפחה ואחרים ,קהילתי ויישובי; והורים ובעלי תפקידים היו רוצים שהתלמידים ייחסו
אותה מידה של חשיבות לגורם משפחה ואחרים.
 בני הנוער היו רוצים שלגורם האישי תהיה החשיבות הרבה ביותר בעת בחירתם בעיסוקיהפנאי ,לאחריו לגורם משפחה ואחרים ואחרון לגורם היישובי.
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תרשים  :12ממוצעים של ציוני הנחקרים מהקבוצות השונות (בני נוער ,הורי ילדים ,הורי בני נוער ובעלי
תפקידים) ביחס להשפעה הרצויה של הגורמים לבחירת התלמידים להשתתף בעיסוקי הפנאי–
פיקוח דרוזי
פיקוח בדואי:
 הורי הילדים ובעלי התפקידים השייכים לפיקוח הזה היו רוצים שהתלמידים השייכיםלפיקוח הבדואי ייחסו לגורם משפחה ואחרים את החשיבות הרבה ביותר ,בהשוואה
לגורמים האחרים; בעוד שבני הנוער והוריהם היו רוצים שלגורם האישי תהיה ההשפעה
הגדולה ביותר בעת בחירתם בעיסוקי הפנאי.
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תרשים  :11ממוצעים של ציוני הנחקרים מהקבוצות השונות (בני נוער ,הורי ילדים ,הורי בני נוער ובעלי
תפקידים) ביחס להשפעה הרצויה של הגורמים לבחירת התלמידים להשתתף בעיסוקי הפנאי –
פיקוח בדואי
מסקנה (כל סוגי הפיקוח) :נחקרים השייכים לפיקוח הערבי (הורי ילדים) והדרוזי (כל הקבוצות)
היו רוצים שהתלמידים ייחסו לגורם האישי את החשיבות הרבה ביותר ,בהשוואה לשאר
הגורמים; ואילו לגורם הקהילתי היה רצוי שתהיה ההשפעה הפחותה ביותר על בחירת התלמידים
בעיסוקי הפנאי .תפיסת ההשפעה הרצויה של שני גורמים אלה תואמת את השפעתם בפועל ,כפי
שעולה מדיווחי הנחקרים .ואילו בקרב נחקרים השייכים לפיקוח הבדואי התגלתה מגמה שונה,
לפיה נחקרים מכל הקבוצות היו רוצים שלגורם משפחה ואחרים תהיה ההשפעה הרבה ביותר
בעת בחירת תלמידים בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה לגורמים האחרים; בעוד שלגורם היישובי רצוי
שתהיה ההשפעה הפחותה ביותר.
המלצה :חשוב לקחת בחשבון את המאפיינים האישיים בבחירת עיסוקי הפנאי ולהדגיש בעיקר
את המשיכה לתחומי העניין תוך לקיחת המאפיינים התרבותיים הרלוונטיים בחשבון.
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 1.9אפקט המאפיינים האישיים ,המשפחתיים והבית ספריים על תפיסת הנחקרים את
ההשפעה הרצויה של הגורמים על השתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי (רצוי)
א .מאפייני התלמידים
מגדר
 לפי תפיסת בני הנוער ,הורי ילדים והורי בני הנוער ,בדרך כלל ,בנים היו רוצים שלגורמיםהמשפיעים על בחירתם בעיסוקי הפנאי תהיה חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לבנות.
מסקנה :יתכן כי הבנות מרגישות שהגורמים השונים משפיעים בפועל על בחירותיהן בעיסוקי
הפנאי ,יותר מהבנים ולכן הן אינן רוצות להגביר את השפעתם של הגורמים הללו ,בניגוד לבנים.
המלצה :מכיוון שלא ניתן להתעלם מההקשר התרבותי של החברה ,שבה תפקידי המגדר מוגדרים
באופן מובחן ,החינוך לפנאי צריך להתייחס לסוגיה זו ולשאוף להפחית את השפעת הגורמים הלא
רלוונטיים ,בין היתר ,גם בתחום הפנאי.
שכבת גיל (כיתה)
 נמצא אפקט מובהק לשכבת הגיל של התלמידים רק בקרב הורי ילדים ובעלי תפקידים. הורי ילדים הלומדים בכיתה ו היו רוצים שילדיהם ייחסו חשיבות רבה יותר לגורםמשפחה ואחרים ,בהשוואה להורים לילדים הלומדים בכיתה ח.
 ביחס לגורם היישובי ,הורים של ילדים הלומדים בכיתה ו היו רוצים שילדיהם ייחסוחשיבות רבה לגורם זה ,בהשוואה להורים שילדיהם לומדים בכיתות ז או ח.
 בעלי תפקידים העובדים עם ילדים היו רוצים שהתלמידים ייחסו חשיבות רבה יותרלשלושת הגורמים :האישי ,הקהילתי והיישובי ,בהשוואה לעמיתיהם העובדים עם בני
נוער.
מסקנה :הורי ילדים היו רוצים שהצעירים מבניהם (הלומדים בכיתות ו) ייחסו חשיבות רבה יותר
לגורמים משפחה ואחרים ויישובי ,בהשוואה לעמיתיהם הלומדים בכיתות ז ו-ח .גם בעלי
התפקידים היו רוצים שהילדים הלומדים בכיתות ו-ח ייחסו לגורמים האישי ,הקהילתי והיישובי
חשיבות רבה יותר ,בעת בחירתם בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה לבני נוער הלומדים בכיתות ט-יא.
המלצה :חשוב לפעול לצמצום ההשפעה של הגורמים הגבילים את השתתפות התלמידים בעיסוקי
הפנאי ובד בבד חובה לחנך לבחירות מושכלות המבוססות על שיקולים מחושבים; שמצד אחד,
אינם מתעלמים מההקשר בו חי היחיד ,על כל היבטיו התרבותיים ,הכלכליים ,החברתיים
וכדומה; ומצד שני ,לא להתפשר על השאיפה שהבחירה בעיסוקי הפנאי תתבסס בעיקר על רצון
אישי ,עניין ומוטציות פנימיות.
ב .מאפייני ההורים והמשפחה
מגדר ההורים ובעלי התפקידים
 נמצאו הבדלים מובהקים לפי מגדר רק ביחס לשני הגורמים משפחה ואחרים וקהילתי,ורק בקרב הורי בני נוער ובעלי תפקידים.
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 גברים (אבות של בני נוער ובעלי תפקידים) היו רוצים שהתלמידים ייחסו לגורמים משפחהואחרים וקהילתי חשיבות רבה יותר ,מאשר נשים (אמהות של בני נוער ובעלות תפקידים).
מסקנה :מסתבר שאבות ובעלי תפקידים מצפים שבני הנוער ייחסו לגורמים משפחה ואחרים
וקהילה חשיבות רבה יותר בבחירת עיסוקי הפנאי שלהם ,בהשוואה לאמהות ובעלות
תפיקידים.
המלצה :חינוך לפנאי בכלל ,ובחירה מושכלת של עיסוקי פנאי בפרט ,הכרחיים עבור אמהות
ואבות כאחד ,וגם עבור בעלי תפקידים (גברים ונשים) ,המשמשים כסוכני סוציאליזציה
וכמודלים לחיקוי עבור התלמידים .במסגרת חינוך זה ,חובה להתייחס לגורמים הרלוונטיים
שיש לקחת אותם בחשבון בעת בחירת עיסוקי הפנאי ,ולנטרל השפעת גורמים שאינם
רלוונטיים .זאת ניתן לעשות רק אם תובטח מעורבות של כל נושאי התפקידים (ראשי רשויות,
מנהלי מחלקות חינוך ,אנשי דת ,מנהלים/ות ,מורים/ות ,יועצים/ות רכזי/ות חינוך חברתי
וכדומה) ,לצד התלמידים עצמם.
השתייכות דתית
 נמצאו הבדלים מובהקים לפי השתייכות דתית ביחס לגורם האישי (בקרב בני נוער ,הוריילדים והורי בני נוער) ,משפחה ואחרים (בקרב הורי בני נוער בלבד) וקהילתי (בקרב בני
נוער והורי ילדים).
 ביחס לגורם האישי ,בני נוער והורי בני נוער דרוזים והורי בני נוער נוצרים היו רוציםשהתלמידים ייחסו חשיבות רבה יותר למימד זה ,בהשוואה לעמיתיהם המוסלמים.
 ביחס לגורם משפחה ואחרים ,הורי בני נוער דרוזים ,בהשוואה למוסלמים ,היו רוציםשבני הנוער ייחסו חשיבות רבה יותר לגורם זה.
 ביחס לגורם הקהילתי ,בני נוער מוסלמים ודרוזים והורי ילדים מוסלמים היו רוציםשלמימד זה תהיה חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לעמיתיהם הנוצרים.
מסקנה :בדרך כלל ,בני נוער ,הורים דרוזים והורים נוצרים מייחסים חשיבות רבה יותר
לגורמים אישי ומשפחה ואחרים להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה לעמיתיהם
המוסלמים .מגמה הפוכה נתגלתה ביחס למימד הקהילתי ,כאשר מוסלמים ודרוזים מייחסים
חשיבות רבה למימד זה ,בהשוואה לנוצרים.
רמת הדתיות
 נמצאו הבדלים מובהקים לפי רמת דתיות ביחס לגורם האישי (בקרב הורי בני נוער),קהילתי (בקרב בני נוער ,הורי ילדים ,הורי בני נוער ובעלי תפקידים) ויישובי (בקרב בני
נוער והורי בני נוער).
 באשר למימד האישי והיישובי ,נחקרים פחות דתיים היו רוצים שהתלמידים ייחסו לשניגורמים אלה חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לעמיתיהם היותר דתיים.
 באשר לגורם הקהילתי ,נחקרים דתיים יותר היו רוצים שהתלמידים ייחסו לגורם זהחשיבות רבה יותר ,בהשוואה לעמיתיהם הפחות דתיים.
62

מסקנה :נחקרים פחות דתיים היו רוצים שהתלמידים ייחסו לשני המימדים ,האישי והיישובי
חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לעמיתיהם היותר דתיים; בעוד שנחקרים דתיים היו רוצים
שהתלמידים ייחסו לגורם הקהילתי ,חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לעמיתיהם הפחות דתיים.
המלצה (השתייכות דתית ורמת דתיות) :על רקע מבנה המשפחה וההקשר התרבותי בישובים של
דוברי הערבית ,הממצאים המתייחסים להשפעה הרצויה של הגורמים על בחירות התלמידים
בעיסוקי הפנאי אינם בלתי צפויים .עדין יש צורך לחזק את הבחירה מתוך רצון אישי ולצמצם את
ההשפעות של הגורמים האחרים ,שלעיתים אינם רלוונטיים ,בעת הבחירה בעיסוקי הפנאי .ייחוס
חשיבות לגורם היישובי על ידי הורים ובעלי תפקידים פחות דתיים מבטא את המחסור הקיים
ביישובים ועל כן חובה להבטיח נגישות לעיסוקי פנאי רלוונטיים ביישובים ,בהיקף ובאינטנסיביות
הרצויים ,שיענו על הצרכים המגוונים של כל המעוניינים להשתתף בעיסוקי הפנאי.
רמת ההשכלה של ההורים
 נמצאו הבדלים מובהקים לפי רמת השכלה של ההורים ביחס לגורם האישי (הורי ילדיםוהורי בני נוער) ,משפחה ואחרים (הורי בני נוער) ,קהילתי (הורי בני נוער) ויישובי (הורי
ילדים והורי בני נוער).
 בדרך כלל ,הורי ילדים והורי בני נוער שהשכלתם אקדמית היו רוצים שהתלמידים ייחסולגורמים השונים חשיבות רבה יותר ,בהשוואה לעמיתיהם ,שהשכלתם יסודית או
תיכונית.
מסקנה :משכילים היו רוצים שהתלמידים ייחסו חשיבות רבה לכל הגורמים בעת בחירתם
בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה לעמיתיהם הפחות משכילים .כנראה שאנשים משכילים מודעים יותר
למורכבות של הבחירות בפנאי ולגורמים שיש להם השפעה פוטנציאלית על בחירות אלה וכי לא
ניתן להתחמק מהצורך להתחשב בגורמים השונים.
מצב תעסוקת ההורים
 נמצאו הבדלים מובהקים לפי מצב תעסוקת ההורים ביחס לגורם האישי (הורי בני נוער),משפחה ואחרים (בני הנוער) ,קהילתי (בני הנוער) ויישובי (הורי בני נוער).
 הורי בני נוער עובדים ,בהשוואה לאלה שאינם עובדים ,היו רוצים שבני הנוער ייחסוחשיבות רבה יותר לשני המימדים האישי והיישובי בבחירתם להשתתף בעיסוקי הפנאי.
 בני נוער לאמהות שאינן עובדות ,בהשוואה לאלה שאמותיהם עובדות היו רוצים שתהיההשפעה רבה יותר לשני הגורמים :משפחה ואחרים וקהילתי בבחירת עיסוקי הפנאי.
מסקנה :תעסוקת הורים קשורה לרצונם שהילדים ייחסו לגורמים האישי והיישובי חשיבות רבה
יותר בעת בחירותיהם בעיסוקי הפנאי ,בעוד שהורים שאינם עובדים היו רוצים שהתלמידים
ידגישו דווקא את הגורמים משפחה ואחרים וקהילתי.
מצב חברתי-כלכלי של המשפחה
 לא נמצא אפקט מובהק למצב החברתי-כלכלי של המשפחה על ההשפעה הרצויה שלהגורמים על בחירת התלמידים להשתתף בעיסוקי הפנאי.
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מסקנה (השכלה ,תעסוקה ומצב חברתי-כלכלי) :סביר להניח שהורים עובדים הם גם משכילים
יותר וכאלה השייכים למצב חברתי-כלכלי יחסית משופר .אלה ,מחזיקים כנראה בתפיסות עולם
ליברליות ,שגורמות להם לעודד את התלמידים לעשות בחירות רציונאליות ,המתחשבות ברצונות
האישיים תוך התחשבות באפשרויות הפנאי הקיימות ביישובים.
המלצה (השכלה ,תעסוקה ומצב חברתי-כלכלי) :דרושה רפורמה בחינוך הילדים ובני הנוער
שמטרתה להקנות לתלמידים את הידע ,הכלים והניסיון לבצע בחירות רציונאליות ועדיף
שבפעילויות חינוך אלה ישתתפו גם ההורים ובעלי התפקידים האמורים להנהיג את השינוי בשטח
בפועל.
ג .מאפייני בית הספר
פיקוח
 נמצאו הבדלים מובהקים לפי סוג פיקוח ביחס לגורם האישי (בני נוער והורי בני נוער),משפחה ואחרים (הורי בני הנוער) ,קהילתי (בני הנוער) ויישובי (ב בני נוער והורי בני נוער).
 בני נוער השייכים לפיקוח הדרוזי היו רוצים שלגורם האישי והיישובי תהיה השפעה רבהיותר על בחירתם להשתתף בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה לעמיתיהם השייכים לפיקוח הערבי.
 בני נוער השייכים לפיקוח הבדואי היו רוצים שלשני הגורמים ,הקהילתי והיישובי תהיהחשיבות רבה יותר ,בהשוואה לעמיתיהם השייכים לפיקוח הערבי.
 הורי בני נוער השייכים לפיקוח הדרוזי היו רוצים שלשלושת הגורמים :אישי ,משפחהואחרים ויישובי תהיה השפעה רבה יותר על בחירת בני הנוער להשתתף בעיסוקי הפנאי,
בהשוואה לעמיתיהם השייכים לפיקוח הבדואי.
מסקנה :נמצאו מעט הבדלים מובהקים בין נחקרים מהקבוצות השונות באשר לתפיסתם את
מידת החשיבות שרצוי שהתלמידים ייחסו לגורמים השונים בעת בחירתם בעיסוקי הפנאי ,לרוב
לטובת נחקרים השייכים לפיקוח הדרוזי ביחס לגורמים האישי והיישובי; ולטובת נחקרים
השייכים לפיקוח הבדואי ביחס לגורמים הקהילתי והיישובי.
המלצה :סביר להניח ,שרצון הנחקרים להתחשב בגורמים משפחה ואחרים ,קהילתי ויישובי ,לצד
הגורם האישי ,נובע ,בין היתר ,מהמחסור הניכר בתשתיות הפנאי ביישובים הערבים ,שמחייב
בחירות פנאי המתחשבות בתשתיות הדלות הקיימות; לצד נורמות וערכים חברתיים ותרבותיים.
לכן ,חשוב להרחיב ולהגדיל את היצע התשתיות ולהעמיק את החינוך לפנאי.
גודל היישוב
 בני נוער הגרים ביישובים קטנים ,היו רוצים שלגורם היישובי תהיה השפעה רבה יותר עלבחירתם להשתתף בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה לבני נוער הגרים ביישובים גדולים.
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 1.5השוואה בין תפיסת ההורים את ההשפעה בפועל של הגורמים להשתתפות התלמידים
בעיסוקי הפנאי לבין תפיסתם את ההשפעה הרצויה
 בדרך כלל נחקרים מכל הקבוצות היו רוצים שהגורמים האישי ,משפחה ואחרים ,קהילתיויישובי ישפיעו פחות על בחירות התלמידים בעיסוקי הפנאי ,מאשר הם משפיעים בפועל,
למרות שהדרוגים של השפעת הגורמים היו פחות מבינוניים.
 יוצא מהכלל הוא המשתנה "הרצון האישי של התלמיד" ,השייך לגורם האישי ,שזכה בדרךכלל לדרוג גבוה יחסית בחשיבותו; אם כי בני נוער ,הורי ילדים והורי בני נוער היו רוצים
שהתלמידים ייחסו לו חשיבות פחותה יותר ,מאשר הם מיחסים לו בפועל; לעומת בעלי
תפקידים שהיו רוצים שהתלמידים ייחסו לו חשיבות רבה יותר.
 הורי ילדים ובעלי תפקידים השייכים לפיקוח הבדואי ,חושבים שהתלמידים מייחסיםבפועל והיה רצוי שייחסו אותה מידה של חשיבות לגורם האישי בעת בחירתם בעיסוקי
הפנאי .כלומר ,אין פער בין המצוי לרצוי.
 ממצא דומה נמצא עבור הורי בני נוער השייכים לפיקוח הדרוזי והורי ילדים השייכיםלפיקוח הבדואי ,שלדעתם מידת החשיבות שהתלמידים מייחסים לגורם משפחה ואחרים
היא גם זו הרצויה.
 באשר לגורם הקהילתי ,עבור הורי ילדים השייכים לפיקוח הערבי והורי ילדים ובעליתפקידים השייכים לפיקוח הבדואי ,אין פער בין רמת החשיבות שהתלמידים מייחסים
לגורם זה ,לבין רמת החשיבות הרצויה.
 הגורם היישובי שזכה ,בדרך כלל ,לדרוג הנמוך ביותר ,הוא גם הגורם שלגביו נמצאו הכיפחות פערים מובהקים בין המצוי לרצוי .הורי ילדים ובעלי תפקידים השייכים לפיקוח
הערבי והבדואי ובעלי תפקידים השייכים לפיקוח הדרוזי ,תופסים את החשיבות
שהתלמידים מייחסים בפועל לגורם זה ולזאת הרצויה ,כדומות.
מסקנה מסכמת מצוי ורצוי :על אף החשיבות הנמוכה שמייחסים התלמידים ,ההורים ובעלי
התפקידים ,בדרך כלל ,לגורמים האישי ,משפחה ואחרים ,הקהילתי והיישובי ,הם היו אף רוצים
שהתלמידים ייחסו להם חשיבות פחותה עוד יותר .כך למשל ,בני נוער ,הורי ילדים והורי בני נוער,
היו רוצים שהתלמידים ייחסו למשתנה "הרצון האישי של התלמיד" ,השייך לגורם האישי ,שזכה
בדרך כלל לדרוג גבוה יחסית בחשיבותו ,חשיבות פחותה יותר ,מאשר הם מיחסים לו בפועל,
לעומת בעלי תפקידים שהיו רוצים שהתלמידים ייחסו לו חשיבות רבה יותר.
המלצה (מצוי ורצוי) :לאור הממצא שמרבית הנחקרים היו רוצים שלגורמים תהיה השפעה
פחותה מאשר יוחסה להם בפועל ,שגם היא היתה נמוכה ,כולל הרצון האישי של המשתתף ,ראוי
לקיים שיח בנושא עם כל הקבוצות על מנת להבהיר את חשיבות ההתייחסות לגורמים
הפוטנציאליים היכולים להשפיע על האפשרות להשתתף בעיסוקי פנאי משמעותיים ועל ההיקף
והאינטנסיביות הראויים.
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 .9עמדות הנחקרים ורצון התלמידים להשתתף בעיסוקי פנאי
 9.1תיאור כללי  -עמדות הנחקרים כלפי ההשתתפות בעיסוקי פנאי
 עמדות הנחקרים כלפי עיסוקי הפנאי היו חיוביות (דרוג בינוני ומעלה) בקרב הנחקריםמכל הקבוצות (ילדים ,בני נוער ,הורי ילדים ,הורי בני נוער ובעלי תפקידים) .בעלי
התפקידים ביטאו עמדות חיוביות יותר ,בהשוואה לאחרים.
 הדרוג שהעניקו הנחקרים מכל הקבוצות לשני מימדי העמדות כלפי ההשתתפות בעיסוקיהפנאי ,רגשי ורווחה ובריאות ,היו חיוביים יותר ,בהשוואה למימד ההתנהגותי.
 עמדות בני הנוער והורי הילדים השייכים לפיקוח הבדואי כלפי ההשתתפות בעיסוקיהפנאי היו פחות חיוביות ,בהשוואה לשאר הקבוצות; והפוך בקרב הורי ילדים והורי בני
הנוער ,השייכים לפיקוח הדרוזי.
בתרשימים  02-01מוצגים ממוצעים של ציוני הנחקרים מקרב הקבוצות השונות (ילדים ,בני
נוער ,הורי ילדים ,הורי בני נוער ובעלי תפקידים) על מימדי העמדות כלפי עיסוקי הפנאי ,לפי סוג
פיקוח.
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ילדים ,הורי בני נוער ובעלי תפקידים) על מימדי העמדות כלפי העיסוק בפנאי –
פיקוח ערבי
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מסקנה (סוגי פיקוח שונים) :עמדות הנחקרים מכל הקבוצות ומכל סוגי הפיקוח כלפי
ההשתתפות בעיסוקי הפנאי הן חיוביות ,בדרך כלל ,אם כי הן פחות חיוביות ביחס למימד
ההתנהגותי.
המלצה (סוגי פיקוח שונים) :לאור ממצאים אלה ,מומלץ שהחינוך לפנאי ידגיש את חשיבות
המימד ההתנהגותי ,שמשמעו נכונות להשקיע מאמץ ומשאבים להרחבה והעמקה בתחום הפנאי,
מכיוון שהוא מרכיב בלתי נפרד מעיסוקי "הפנאי הרציני" .כן חשוב לספק ביישובים משאבים
שיאפשרו מימוש מרכיב זה .ראוי לציין כי שינוי עמדות מחייב תהליך ארוך טווח ועקבי.
 9.2אפקט המאפיינים האישיים ,המשפחתיים והבית ספריים על עמדות הנחקרים כלפי
ההשתתפות בעיסוקי הפנאי
א .מאפייני התלמידים
מגדר
 מבין ארבעת הקבוצות שעבורן נבדק אפקט המגדר (ילדים ,בני נוער ,הורי ילדים והוריבני נוער) ,רק בקרב ילדים ובני נוער נמצא אפקט מובהק של מגדר על שלושת ממדי
העמדות כלפי ההשתתפות בעיסוקי הפנאי (הרגשי ,ההתנהגותי והרווחה ובריאות).
 בקרב ילדים ובני נוער ,עמדות הבנות כלפי השתתפות בעיסוקי הפנאי הן חיוביות יותרבהשוואה לבנים.
המלצה :מומלץ לפעול לשיפור העמדות כלפי עיסוקי הפנאי .לאור העובדה שבנים ביטאו עמדות
מעט פחות חיוביות מהבנות ,יש לבחון את הסיבות לכך ולפעול לשיפור העמדות בקרב שני
המגדרים ,במיוחד בקרב הבנים.
שכבת גיל (כיתה)
 באופן כללי ,לשכבת הגיל אין אפקט על עמדות הנחקרים מכל הקבוצות כלפי ההשתתפותבעיסוקי הפנאי.
 יוצאים מהכלל הממצאים הבאים :ילדים הלומדים בכיתות ח הביעו עמדות חיוביותיותר על פי המימד הרגשי ,בהשוואה לעמיתיהם הלומדים בכיתות ו ו-ז; וכנ"ל לגבי בעלי
תפקידים העובדים עם ילדים ,בהשוואה לעמיתיהם העובדים עם בני נוער .ביחס למימד
ההתנהגותי ,הורי בני נוער הלומדים בכיתות ט הביעו עמדות חיוביות יותר כלפי
ההשתתפות בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה להורי בני נוער הלומדים בכיתות יא .ביחס
למימד רווחה ובריאות ,בעלי תפקידים העובדים עם ילדים הביעו עמדות חיוביות יותר,
על פי מימד זה ,כלפי ההשתתפות בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה לעמיתיהם העובדים עם בני
נוער.
מסקנה :באופן כללי ,לשכבת הגיל אין אפקט על עמדות הנחקרים מכל הקבוצות כלפי
ההשתתפות בעיסוקי הפנאי.
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דרג בית הספר
 עמדות בעלי תפקידים העובדים בבתי ספר יסודיים כלפי עיסוקי הפנאי ,על פי המימדרווחה ובריאות ,הן חיוביות יותר ,בהשוואה לעמיתיהם העובדים בבתי ספר תיכון.
מסקנה :בעלי תפקידים העובדים עם ילדים מפגינים עמדות המבטאות גישה אינסטרומנטאלית
יותר (רווחה ובריאות) ,בהשוואה לעמיתיהם העובדים בתיכון.
המלצה (שכבת גיל ודרג בית ספר) :לאור הממצאים שלכולם עמדות חיוביות כלפי הפנאי ,מומלץ
לספק תנאים אופטימאליים למימוש "פנאי רציני" שיוביל להתמדה בעמדות חיוביות אלה ,שהן
תנאי להצלחת כל תכנית לשיפור הפנאי בקרב האוכלוסייה הערבית .תנאי נוסף להצלחת תכניות
במסגרת הפנאי דורש שינוי עמדות בקרב בעלי תפקידים ואחרים ,המדגישים את ההיבט
האינסטרומנטאלי ביחס לפנאי ,שכן השתתפות בפנאי בעיקר מתוך אינטרס אינסטרומנטאלי
(רווחה ובריאות) נוגדת את מהות "הפנאי הרציני".
השתייכות דתית של התלמידים
 מבין חמש הקבוצות שעבורן נבדק אפקט המגדר (ילדים ,בני נוער ,הורי ילדים ,הורי בנינוער ובעלי תפקידים) ,נמצא אפקט להשתייכות דתית על העמדות כלפי עיסוקי הפנאי
עבור ילדים ,הורי ילדים והורי בני נוער.
 ילדים דרוזיים הביעו עמדות חיוביות יותר כלפי עיסוקי הפנאי בהשוואה לעמיתיהםהמוסלמים והנוצרים; הורי ילדים נוצרים ודרוזיים ,הביעו עמדות חיוביות יותר על פי שני
הממדים ,הרגשי ורווחה ובריאות ,בהשוואה לעמיתיהם המוסלמיים; והורי ילדים דרוזים
הביעו עמדות חיוביות יותר ,על פי המימד ההתנהגותי ,בהשוואה לעמיתיהם המוסלמים.
הורי בני נוער דרוזים הפגינו עמדות חיוביות יותר כלפי עיסוקי הפנאי ,על פי שני
המימדים ,רגשי ורווחה ובריאות ,בהשוואה לעמיתיהם המוסלמים ,בעוד שהורי בני נוער
נוצרים הביעו עמדות חיוביות יותר מעמיתיהם המוסלמים ,על פי המימד ההתנהגותי.
מסקנה :נחקרים נוצרים ודרוזיים הפגינו ,בדרך כלל ,עמדות חיוביות יותר כלפי ההשתתפות
בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה לנחקרים מוסלמים .הורי ילדים דרוזיים והורי בני נוער נוצרים הביעו
עמדות חיוביות יותר כלפי ההשתתפות בעיסוקי הפנאי על פי המימד ההתנהגותי ,בהשוואה
להורים מוסלמים ,דהיינו הביעו נכונות רבה יותר להשקיע מאמץ ומשאבים בעיסוקי הפנאי.
רמת הדתיות של ההורים
 בדרך כלל ילדים ובני נוער להורים חילוניים או מסורתיים הביעו עמדות חיוביות יותרכלפי ההשתתפות בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה לעמיתיהם הדתיים .מגמה דומה נמצאה
בקרב הורים ובעלי תפקידים.
המלצה (השתייכות דתית ורמת דתיות) :הממצא לפיו נחקרים מכל הקבוצות הביעו עמדות
חיוביות כלפי עיסוקי הפנאי ,אך קיים שוני לטובת נחקרים דרוזים ,נוצרים ונחקרים ,מסורתיים
וחילוניים במיוחד ביחס למימד ההתנהגותי מלמד ,שעבור חלק מהאוכלוסייה דוברת הערבית
קיים קושי או חוסר נכונות להשקיע בעיסוקי הפנאי .פעולות לשיפור מצב הפנאי דורשות לתת
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מענה ,מלבד הבטחת משאבים ותשתיות ראויות ,גם באמצעות הסברה עבור כל האוכלוסיות עם
דגש בקרב מוסלמים ודתיים.
ב .מאפייני ההורים ,בעלי התפקידים והמשפחה
רמת ההשכלה של ההורים
 השכלה גבוהה כרוכה בעמדות חיוביות יותר כלפי ההשתתפות בעיסוקי הפנאי.מצב תעסוקת ההורים
 באופן כללי ,ילדים להורים עובדים ,אב ואם ,בני נוער לאמהות עובדות והורי ילדיםעובדים הביעו עמדות חיוביות כלפי ההשתתפות בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה לעמיתיהם
שאינם עובדים.
 לא נמצא אפקט למצב תעסוקת האב על עמדות בני הנוער כלפי ההשתתפות בעיסוקיהפנאי ,על פי שלושת מימדי העמדות (רגשי ,התנהגותי ורווחה ובריאות) .כן לא נמצא
אפקט למצב תעסוקת הורי בני הנוער על עמדותיהם כלפי עיסוקי הפנאי.
מסקנה :תעסוקה של הורים כרוכה בעמדות חיוביות יותר כלפי ההשתתפות בעיסוקי הפנאי,
בקרב תלמידים והורים.
מצב חברתי-כלכלי של המשפחה
 בדרך כלל ,אין למצב החברתי-כלכלי ,כפי שדווח על ידי הנחקרים ,אפקט על עמדותיהםכלפי ההשתתפות בעיסוקי הפנאי.
המלצה (השכלה ,מצב תעסוקה ומצב החברתי-כלכלי) :מסתבר שעמדות חיוביות כלפי הפנאי
קשורות לרמת השכלה גבוהה ותעסוקת הורים .כלומר ,יש צורך לפעול לשיפור עמדות כלפי הפנאי
במיוחד בקרב האוכלוסיה החלשה יותר ,אך הדבר יהיה קשה אם לא תתבצע פעולה מערכתית
לשיפור המצב החברתי-כלכלי ,התעסוקתי וההשכלתי של אוכלוסייה זו.
ג .מאפייני בית הספר
פיקוח
 מבין חמש קבוצות הנחקרים  -ילדים ,בני נוער ,הורי ילדים ,הורי בני נוער ובעליתפקידים ,נמצא אפקט מובהק של סוג הפיקוח על העמדות כלפי ההשתתפות בעיסוקי
הפנאי בקרב ארבע הקבוצות הראשונות.
 בדרך כלל ,עמדות הנחקרים השייכים לפיקוח הדרוזי כלפי ההשתתפות בעיסוקי הפנאיהיו חיוביות יותר ,מאשר נחקרים השייכים לפיקוח הערבי והבדואי; ועמדות הנחקרים
השייכים לפיקוח הערבי ,היו חיוביות יותר ,בהשוואה לעמיתיהם השייכים לפיקוח
הבדואי.

71

מסקנה :נחקרים השייכים לפיקוח הדרוזי מחזיקים בעמדות חיוביות יותר מעמיתיהם השייכים
לפיקוח הערבי והבדואי ,כלפי עיסוקי הפנאי; ואילו האחרונים ,הפגינו את הרמה הנמוכה ביותר
(עדין חיובית) כלפי עיסוקי הפנאי ,בהשוואה לסוגי הפיקוח האחרים.
המלצה :שינוי עמדות כלפי הפנאי דרוש באופן כללי ,לצד הקמת תשתיות שיאפשרו לתת לכך
ביטוי ,זאת בעיקר בקרב נחקרים השייכים לפיקוח הבדואי.
גודל היישוב
 רק בקרב בעלי תפקידים נמצא אפקט מובהק לגודל היישוב על עמדותיהם כלפיההשתתפות בעיסוקי הפנאי .בעלי תפקידים הגרים ביישובים גדולים הביעו עמדות
חיוביות יותר על פי שני הממדים ,הרגשי ורווחה ובריאות ,בהשוואה לעמיתיהם הגרים
ביישובים קטנים.
המלצה :מומלץ להפעיל תכניות לחינוך ל"פנאי רציני" בכל היישובים ללא קשר לגודלם ,תוך
התייחסות לחשיבות העמדות החיוביות כתנאי מקדים להשתתפות ולהתמדה ,שבצדן התגמולים
המצופים.
 9.1רצון התלמידים להשתתף בקטגוריות עיסוקי הפנאי
רצון התלמידים להשתתף בקטגוריות עיסוקי הפנאי שימש במחקר זה כאינדיקטור לעמדות
חיוביות שלהם כלפי השתתפותם בקטגוריות עיסוקי הפנאי.
 קטגוריות הפנאי המועדפות על הילדים ובני הנוער הן :פנאי אקטיבי-פיזי ,בידור ותרבותוספורט מאורגן.
 הקטגוריה המועדפת ביותר על ההורים היא בידור ותרבות .הקטגוריה השנייה המועדפתשונה בקרב ההורים משתי הקבוצות :הורי ילדים מעדיפים פנאי אקטיבי פיזי ,הורי בני
נוער מעדיפים עיסוקים במטלות בית ובעבודה בשכר.
 הקטגוריה המועדפת ביותר על בעלי התפקידים היא מועדונים ,קבוצות וארגונים ואחריהןפעילויות פנאי המבוססות על מיומנויות מיוחדות.
 קטגוריות הפנאי הכי פחות מועדפות על כל הקבוצות ,לא בהכרח באותו סדר הן :בילויבמועדונים קבוצות וארגונים ,בילוי שקט ,תחביבים ,אמנויות ומשחקים ופעילויות
חברתיות.
מסקנה :קטגוריות הפנאי המועדפות על הנחקרים מכל הקבוצות מלבד בעלי התפקידים הן :פנאי
אקטיבי-פיזי; בידור ותרבות; ספורט מאורגן; ועיסוקים במטלות בית ובעבודה בשכר ,שהן בדרך
כלל ,הקטגוריות שהתלמידים עוסקים בהן בפועל.
המלצה :לאור הממצא כי קטגוריות הפנאי המועדפות הן בדרך כלל אותן קטגוריות ,הזמינות
עבור התלמידים ביישובים בהם הם גרים והם מנצלים אותן בפועל; מומלץ להרחיב את היצע
קטגוריות עיסוקי הפנאי ביישובים ,שכן מגוון יאפשר למשתתפים רבים יותר למצוא עיסוקים
המתאימים לנטיותיהם ולתחומי העניין שלהם .המלצה זו תקפה לאור רצון בעלי התפקידים
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שהתלמידים ישתתפו בקטגוריות הפנאי כגון :מועדונים ,קבוצות וארגונים ופעילויות פנאי
המבוססות על מיומנויות מיוחדות.
 9.9אפקט המאפיינים האישיים ,המשפחתיים והבית ספריים על רצון ההורים ובעלי
התפקידים שהתלמידים ישתתפו בקטגוריות עיסוקי הפנאי
א .מאפייני התלמידים
מגדר
 הורים לבנים היו רוצים יותר שבניהם יעסקו בפעילויות חברתיות; ספורט מאורגן;מועדונים ,קבוצות וארגונים; פנאי אקטיבי-פיזי; ועיסוק במטלות בית ועבודות בשכר,
בהשוואה להורים לבנות.
 הורים לבנות היו רוצים שבנותיהם יעסקו יותר בפעילויות המבוססות על מיומנויותמיוחדות ,מאשר הורים לבנים .מצב הפוך נמצא ביחס לספורט מאורגן ,מועדונים ,קבוצות
וארגונים; פנאי אקטיבי-פיזי; ועיסוק במטלות בית ועבודות בשכר.
מסקנה :קיים אפקט של מגדר התלמיד על רצון הוריו באשר להשתתפותו בקטגוריות הפנאי
השונות ורצון זה משקף תפיסות מסורתיות באשר לקטגוריות הפנאי ,המתאימות לכל אחד משני
המגדרים.
המלצה :לאור הממצא שהורים לבנים והורים לבנות הביעו נטיות להעדיף עיסוקי פנאי שונים
עבור בנים ועבור בנות ,חשוב להרחיב את היצע תכניות הפנאי ביישובים עבור כולם ובד בבד
להתייחס לרגישות התרבותית בהקשר המגדרי .בנוסף ,חובה לנקוט בפעולות הסברה והבהרה
במטרה לשנות את התפיסה המסורתית של ההורים ביחס לתפקידי המגדר ,גם באשר לקטגוריות
הפנאי השונות ,המתאימות לשני המגדרים.
שכבת גיל (כיתה)
 הורים לילדים ,הורי בני נוער ובעלי תפקידים היו רוצים שהתלמידים הצעירים ישתתפובעיסוקי פנאי ,יותר מאשר עמיתיהם הבוגרים יותר.
 הורים לילדים מעדיפים שתלמידי כיתות ו ישתתפו בחמשת קטגוריות עיסוקי הפנאי:פעילויות חברתיות; ספורט מאורגן ,מועדונים ,קבוצות וארגונים; פנאי אקטיבי-פיזי;
ועיסוק במטלות בית ועבודה בשכר ,לעומת הורים שילדיהם לומדים בכיתות ז ו-ח.
 הורים לבני נוער הלומדים בכיתות ט היו רוצים שילדיהם ישתתפו יותר בקטגוריהתחביבים ,אמנות ומשחקים; וספורט מאורגן ,בהשוואה להורים לבני נוער הלומדים
בכיתות י או יא.
 בעלי תפקידים העובדים עם ילדים היו רוצים שאלה ישתתפו יותר בקטגוריות עיסוקיהפנאי :תחביבים אמנות ומשחקים; פעילויות חברתיות; בילוי שקט; ספורט מאורגן;
ובידור ותרבות ,בהשוואה לרצונם של בעלי תפקידים העובדים עם בני נוער ,שהאחרונים
ישתתפו בקטגוריות פנאי אלה; והפוך לגבי עיסוק במטלות בית ועבודה בשכר.
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מסקנה :הורים לילדים ,הורי בני נוער ובעלי תפקידים היו רוצים שהתלמידים הצעירים ישתתפו
בעיסוקי פנאי ,יותר מאשר עמיתיהם הבוגרים יותר.
דרג בית הספר
 בעלי תפקידים המועסקים בבתי ספר יסודיים היו רוצים שהתלמידים ישתתפו יותרבקטגוריות עיסוקי הפנאי :תחביבים ,אמנות ומשחקים; ובילוי שקט ,בהשוואה לבעלי
תפקידים המועסקים בבתי ספר תיכוניים.
 בעלי תפקידים המועסקים בחטיבות ביניים ובבתי ספר תיכון היו רוצים שתלמידיםיעסקו יותר במטלות בית ובעבודה בשכר ,בהשוואה לעמיתיהם המועסקים בבתי ספר
יסודיים.
מסקנה :בעלי התפקידים מבחינים בין עיסוקי פנאי מועדפים עבור תלמידים צעירים (תחביבים,
אמנות ומשחקים; ובילוי שקט) לעומת עיסוקים המתאימים לתלמידים בוגרים יותר (בעיקר
מטלות בית ועבודה בשכר).
המלצה (שכבת גיל ודרג בית ספר) :מהממצאים מסתמנת מגמה ,לפיה רצוי שתלמידים צעירים
ישתתפו בעיסוקי הפנאי השונים בעוד שהתלמידים הבוגרים יותר ישתתפו פחות ,ואולי יתמקדו
יותר בלימודים .עמדה זו מבוססת כנראה על תפיסה אינסטרומנטלית ,לפיה על התלמידים
הבוגרים להשקיע את מירב זמנם ומרצם בלימודים ובמטלות בית ועבודה בשכר .לעומת זאת,
רצוי שהצעירים יעסקו במשחקים ובתחביבים .גישה זו מבטאת חוסר הבנה של מהות הפנאי
כתהליך מתמיד שאינו מוגבל בגיל ושגם במסגרתו ניתן לרכוש כלים ומיומנויות שיש בהם כדי
לסייע לתלמידים גם בלימודים .לאור זאת ,מומלץ לקיים פעילות הסברה בקרב הורים ובעלי
תפקידים באשר למהות הפנאי ,בכלל ,ובקרב תלמידים משכבות גיל שונות ,בפרט.
ב .אפקט של מאפייני ההורים ,בעלי התפקידים והמשפחה
מגדר
 נשים ,אמהות ובעלות תפקידים ,בהשוואה לגברים ,מעדיפות שהתלמידים יעסקו יותרבקטגוריות הפנאי :פעילויות המבוססות על מיומנויות מיוחדות; פנאי אקטיבי-פיזי;
תחביבים ,אמנות ומשחקים; בילוי שקט; ספורט מאורגן; ובידור ותרבות.
 אבות של ילדים הלומדים בכיתות ו-ח היו רוצים שילדיהם ישתתפו בפעילויות חברתיותיותר מאשר אמהות.
 אמהות של בני נוער הלומדים בכיות י-יא היו רוצות שילדיהן ישתתפו בקטגוריות:פעילויות המבוססות על מיומנויות מיוחדות ופנאי אקטיבי-פיזי ,יותר מאשר אבות.
מסקנה :נשים ,אמהות ובעלות תפקידים ,מעדיפות שהתלמידים יעסקו יותר בקטגוריות הפנאי
שלגביהן נמצא הבדל מובהק (פעילויות המבוססות על מיומנויות מיוחדות; פנאי אקטיבי-פיזי;
תחביבים ,אמנות ומשחקים; בילוי שקט; ספורט מאורגן; ובידור ותרבות) ,בהשוואה לגברים
שרוצים שילדיהם ישתתפו בפעילויות חברתיות.
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המלצה :נראה כי העדפות אלה ,התלויות מגדר הורה ,משקפות את הנורמות הרווחות בחברה
דוברת הערבית ,לפיהן גברים ובנים חופשיים להסתובב מחוץ לבית בעוד על בנות ונשים להימצא
במסגרת מבוקרת .ראוי להתחשב בנורמות אלה בעת קבלת החלטות בנוגע לעיסוקי הפנאי עבור
התלמידים ובד בבד להגביר את ההסברה כדי לרכך תפיסות מסורתיות אלה.
השתייכות דתית
 בדרך כלל הורים ובעלי תפקידים דרוזים ונוצרים היו רוצים שהתלמידים ישתתפובקטגוריות הפנאי השונות.
 הורי ילדים ובני נוער דרוזים ונוצרים ,בהשוואה להורים מוסלמים ,היו רוצים שילדיהםישתתפו יותר בשבע מבין תשע קטגוריות הפנאי הבאות :תחביבים ,אמנות ומשחקים;
פעילויות חברתיות; בילוי שקט; פעילויות המבוססות על מיומנויות מיוחדות; פנאי
אקטיבי פיזי; ובידור ותרבות.
 הורי ילדים דרוזים ונוצרים הלומדים בכיתות ו-ח היו רוצים שילדיהם ישתתפו בשתיקטגוריות הפנאי מועדונים קבוצות וארגונים; ועיסוק במטלות בית ועבודה בשכר ,יותר
מאשר הורים מוסלמים; והורים לבני נוער דרוזים ונוצרים היו רוצים ,שילדיהם ישתתפו
יותר בקטגורית עיסוקי הפנאי ספורט מאורגן ,מאשר הורים מוסלמים.
 בעלי תפקידים דרוזים היו רוצים שהתלמידים ישתתפו יותר בפעילויות המבוססות עלמיומנויות מיוחדות ,בהשוואה לבעלי תפקידים מוסלמים; ובעלי תפקידים נוצרים היו
רוצים שהתלמידים ישתתפו יותר בקטגוריה בידור ותרבות ,בהשוואה לבעלי תפקידים
מוסלמים.
מסקנה :בדרך כלל הורים ובעלי תפקידים דרוזים ונוצרים היו רוצים שהתלמידים ישתתפו יותר
בקטגוריות הפנאי השונות.
רמת הדתיות
 הורים ובעלי תפקידים חילוניים ומסורתיים היו רוצים שהתלמידים ישתתפו יותרבקטגוריות הפנאי ,מאשר עמיתיהם הדתיים.
 הורי ילדים ובני נוער חילוניים ומסורתיים ,לעומת הדתיים ,היו רוצים שהתלמידיםישתתפו יותר בשש מבין תשע הקטגוריות של עיסוקי הפנאי :פעילויות חברתיות; בילוי
שקט; פעילויות המבוססות על מיומנויות מיוחדות; פנאי אקטיבי פיזי; ובידור ותרבות.
 הורים ילדים חילוניים ומסורתיים ,שילדיהם לומדים בכיתות ו-ח היו רוצים שילדיהםישתתפו גם בקטגוריות הפנאי :תחביבים ,אמנות ומשחקים; מועדונים קבוצות וארגונים;
ועיסוק במטלות בית ועבודה בשכר.
 הורים חילוניים ומסורתיים ,שילדיהם לומדים בכיתות ט-יא היו רוצים שילדיהם ישתתפוגם בקטגוריית הפנאי :ספורט מאורגן על ידי מועדון ,מתנ"ס ,הורים וכדומה.
 בעלי תפקידים חילוניים או מסורתיים ,לעומת דתיים ,היו רוצים יותר שהתלמידיםישתתפו בקטגוריות הפנאי :פעילויות המבוססות על מיומנויות מיוחדות; פנאי אקטיבי-
פיזי; ובידור ותרבות.
74

מסקנה :הורים ובעלי תפקידים חילוניים ומסורתיים היו רוצים ,בדרך כלל ,שהתלמידים ישתתפו
יותר בקטגוריות הפנאי ,מאשר עמיתיהם הדתיים.
המלצה (השתייכות דתית ורמת דתיות) :לאור הממצא שמוסלמים ודתיים היו רוצים פחות
מדרוזים ,נוצרים ,מסורתיים וחילוניים ,שהתלמידים ישתתפו בקטגוריות עיסוקי הפנאי השונות,
חשוב לנקוט בפעולות שירככו את התנגדותם כלפי עיסוקי הפנאי הנובעת מתפיסתם את הפנאי
כאיום על הסדר החברתי (מתוך הראיונות) ,תוך התחשבות ברגישות החברתית-תרבותית.
רמת ההשכלה
 הורי ילדים ובני נוער שהשכלתם אקדמית (אוניברסיטה/מכללה) ,בהשוואה להורים בעלישהשכלתם יסודית או תיכונית ,היו רוצים שילדיהם ישתתפו יותר בשש מבין תשע
קטגוריות הפנאי :בילוי שקט; פעילויות המבוססות על מיומנויות מיוחדות; ספורט
מאורגן; מועדונים ,קבוצות וארגונים; פנאי אקטיבי פיזי; ובידור ותרבות.
 הורי ילדים אקדמאים ,לעומת הורים שהשכלתם תיכונית או יסודית היו רוצים שילדיהםישתתפו יותר גם בקטגוריות עיסוקי הפנאי :תחביבים ,אמנות ומשחקים; פעילויות
חברתיות; ועיסוק במטלות בית ועבודה בשכר.
מסקנה :הורים משכילים יותר ,בהשוואה למשכילים פחות ,היו רוצים שילדיהם ישתתפו יותר
ברוב קטגוריות עיסוקי הפנאי.
מצב תעסוקת ההורים
 הורים עובדים של ילדים הלומדים בכיתות ו-ח ,בהשוואה להורים שאינם עובדים ,היורוצים שילדיהם ישתתפו יותר בשמונה מתוך תשע קטגוריות עיסוקי הפנאי :תחביבים,
אמנות ומשחקים; פעילויות חברתיות; בילוי שקט; פעילויות המבוססות על מיומנויות
מיוחדות; מועדונים קבוצות וארגונים; פנאי אקטיבי פיזי; בידור ותרבות; ועיסוק
במטלות בית ועבודה בשכר.
 הורים עובדים של בני נוער היו רוצים שילדיהם ישתתפו יותר בשתי הקטגוריות:תחביבים אמנות ומשחקים ובילוי שקט ,בהשוואה להורים שאינם עובדים.
מסקנה :הורים עובדים ,במיוחד הורים של ילדים הלומדים בכיתות ו-ח היו רוצים שילדיהם
ישתתפו יותר בקטגוריות עיסוקי הפנאי השונות ,בהשוואה להורים שאינם עובדים.
מצב חברתי-כלכלי של המשפחה
 הורי ילדים ובני נוער ובעלי תפקידים ממיצב חברתי-כלכלי גבוה ,בהשוואה לנמוך אובינוני ,היו רוצים שהתלמידים ישתתפו יותר בשתי קטגוריות הפנאי :פעילויות חברתיות;
ופעילויות פנאי המבוססות על מיומנויות מיוחדות.
 הורי ילדים ממיצב חברתי-כלכלי גבוה ,בהשוואה להורים ממיצב חברתי-כלכלי נמוך אובינוני ,היו רוצים שהילדים (כיתות ו-ח) ישתתפו גם בשאר קטגוריות הפנאי :תחביבים,
אמנות ומשחקים; בילוי שקט; ספורט מאורגן; מועדונים ,קבוצות וארגונים; פנאי
אקטיבי פיזי; בידור ותרבות; ועיסוק במטלות בית ועבודה בשכר.
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 בעלי תפקידים ממיצב חברתי-כלכלי גבוה ,בהשוואה לאלה השייכים למיצב חברתי-כלכלינמוך ,היו רוצים שהתלמידים ישתתפו יותר גם בקטגוריות הפנאי :ספורט מאורגן על ידי
מועדון ,מתנ"ס הורים וכדומה.
מסקנה :הורים ובעלי תפקידים ממיצב חברתי-כלכלי גבוה ,בהשוואה לעמיתיהם ממיצב חברתי
נמוך או בינוני ,היו רוצים שהתלמידים ישתתפו יותר בקטגוריות הפנאי השונות.
המלצה (השכלה ,תעסוקה ומצב חברתי-כלכלי) :הורים ובעלי תפקידים משכילים יותר,
בהשוואה למשכילים פחות ,הורים עובדים ,בהשוואה ללא עובדים והורים ממיצב חברתי-כלכלי
גבוה יותר ,בהשוואה למיצב חברתי-כלכלי נמוך ,היו רוצים שהתלמידים ישתתפו יותר ברוב
קטגוריות הפנאי .לאור זאת מומלץ לקיים פעולות לשינוי תפיסתי ,במיוחד בקרב הקבוצות
החלשות ובד בבד לסייע להן להשתתף בעיסוקי פנאי משמעותיים.
סוג תפקיד
 רכזי החינוך החברתי היו רוצים שהתלמידים יעסקו יותר בקטגוריה תחביבים ,אמנותומשחקים ,בהשוואה למנהלים/ות .רכזי/ות החינוך החברתי היו רוצים/ות שתלמידים
יעסקו יותר בקטגוריות פעילויות המבוססות על מיומנויות מיוחדות; ספורט מאורגן;
ומועדונים קבוצות וארגונים ,בהשוואה למחנכים/ות.
 יועצים/ות היו רוצים/ות יותר שהתלמידים יעסקו בבילוי שקט ,בהשוואה למנהלים/ות. מחנכים/ות היו רוצים/ות יותר שהתלמידים יעסקו במטלות בית ועבודה בשכר ,בהשוואהליועצים/ות.
מסקנה :רכזי/ות החינוך החברתי והיועצים/ות רוצים/ות שהתלמידים יעסקו יותר בקטגוריות
הפנאי שאינן אינסטרומנטאליות לעומת מנהלים/ות ומחנכים/ות.
המלצה :דרושה התערבות לשינוי תפיסות בעלי תפקידים בכלל ,בנוגע לעיסוקי הפנאי ,ובפרט
בקרב מנהלים/ות ומחנכים/ות ,הרואים בפנאי מכשיר לקידום אינטרסים אינסטרומנטאליים.
ג .מאפייני בית הספר
פיקוח
 באופן כללי הורי ילדים השייכים לפיקוח הדרוזי והערבי ,בהשוואה להורים השייכיםלפיקוח הבדואי; והורי בני נוער השייכים לפיקוח הדרוזי בהשוואה לעמיתיהם השייכים
לפיקוח הערבי; והורי בני נוער השייכים לפיקוח הערבי בהשוואה לעמיתיהם השייכים
לפיקוח הבדואי ,היו רוצים שהתלמידים ישתתפו יותר בכל קטגוריות עיסוקי הפנאי.
 בעלי תפקידים השייכים לפיקוח הדרוזי היו רוצים שהתלמידים ישתתפו יותר בקטגורייתהפנאי פעילויות המבוססות על מיומנויות מיוחדות ,בהשוואה לבעלי תפקידים
המשתייכים לפיקוח הבדואי.
מסקנה :הורים השייכים לפיקוח הבדואי הביעו רצון שהתלמידים ישתתפו פחות בכל אחת
מקטגוריות הפנאי ,בהשוואה לעמיתיהם השייכים לפיקוח הערבי והדרוזי; ובעלי תפקידים
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השייכים לפיקוח הבדואי הביעו רצון שהתלמידים ישתתפו פחות בפעילויות המבוססות על
מיומנויות מיוחדות ,בהשוואה לעמיתיהם השייכים לפיקוח הערבי והדרוזי.
המלצה :הממצאים מרמזים ,כי הורים ובעלי תפקידים השייכים לפיקוח הבדואי פחות מודעים
לחשיבות ההשתתפות בעיסוקי פנאי בכלל ,ובפעילויות המבוססות על מיומנויות מיוחדות ,בפרט,
המבטאות בדרך כלל פוטנציאל גבוה יותר לפנאי רציני .יתכן כי חוסר מודעות זה נובע מהיעדר
אפשרויות פנאי מתאימות ביישובים הערביים בכלל ,ובקרב האוכלוסייה הבדואית ,בפרט .לכן,
דרוש להגדיל את היצע עיסוקי הפנאי ,המתקנים והתשתיות הדרושים לכך ובו בזמן לקים פעולות
התערבות לצורך שינוי תפיסת מהות הפנאי.
גודל היישוב
 האפקט של גודל הישוב על רצון ההורים ובעלי התפקידים שהתלמידים ישתתפובקטגוריות הפנאי השונות אינו משמעותי.
 הורי ילדים הגרים ביישובים קטנים ,בהשוואה להורים הגרים ביישובים בינוניים ,היורוצים שילדיהם ישתתפו יותר בשתי קטגוריות פנאי :מועדונים קבוצות וארגונים ובידור
ותרבות ,בהשוואה להורים הגרים ביישובים בינוניים.
 בעלי תפקידים הגרים ביישובים גדולים היו רוצים שהתלמידים ישתתפו יותר בקטגוריתהפנאי בידור ותרבות ,בהשוואה לבעלי תפקידים הגרים ביישובים קטנים או בינוניים.
מסקנה :האפקט של גודל הישוב על רצון ההורים ובעלי התפקידים שהתלמידים ישתתפו
בקטגוריות הפנאי השונות אינו משמעותי.
המלצה :לאור היעדר אפקט של גודל ישוב על רצון ההורים שילדיהם ישתתפו בעיסוקי הפנאי,
מומלץ לנקוט במדיניות פנאי דומה עבור יישובים בגודל שונה ,שכן בכל היישובים תפיסת הפנאי
דורשת שינוי ותשתיות הפנאי בהם דלות.

 5שביעות רצון מהשתתפות התלמידים בקטגוריות עיסוקי הפנאי
 5.1תיאור כללי – שביעות רצון מהשתתפות התלמידים בקטגוריות עיסוקי הפנאי
 ילדים שהשתתפו בקטגוריות הפנאי השונות ביטאו שביעות רצון גבוהה ביותר מעיסוקבקטגוריות הפנאי :ספורט מאורגן; בידור ותרבות; ופנאי אקטיבי-פיזי.
 שלוש קטגוריות הפנאי האהובות ביותר על הילדים זכו בדירוגי שביעות רצון בסדר שונהעבור הקבוצות השונות .עבור ילדים השייכים לפיקוח הערבי והבדואי ,שביעות הרצון
הרבה ביותר התייחסה לספורט המאורגן על-ידי מועדון ,מתנ"ס הורים וכדומה; ועבור
ילדים השייכים לפיקוח הדרוזי ,הקטגוריה האהובה ביותר היתה בידור ותרבות.
 קטגורית הפנאי שזכתה בקרב הילדים לדירוג הנמוך ביותר מבחינת שביעות רצון היאעיסוק במטלות בית ועבודה בשכר.
 בני נוער מכל הקבוצות שהשתתפו בקטגוריות הפנאי השונות ביטאו שביעות רצון גבוההביותר מהעיסוק בשתי קטגוריות הפנאי :בידור ותרבות; ופעילויות חברתיות.
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 בני נוער השייכים לפיקוח הערבי ולפיקוח הדרוזי הביעו שביעות רצון נמוכה ביותר ביחסלשתי הקטגוריות :עיסוק במטלות בית ועבודה בשכר; ובילוי שקט.
 בני נוער השייכים לפיקוח הבדואי הביעו רמה נמוכה ביותר של שביעות רצון מעיסוקםבקטגוריות מטלות בית ועבודה בשכר; ופעילויות פנאי המבוססות על מיומנויות מיוחדות.
מסקנה :ילדים ובני נוער הביעו שביעות רצון גבוהה ביותר מהשתתפותם בקטגורית הפנאי בידור
ותרבות .הילדים ביטאו שביעות רצון גבוהה ביותר גם מעיסוקם בקטגוריות הפנאי :ספורט
מאורגן; ופנאי אקטיבי-פיזי; ואילו בני נוער ביטאו שביעות רצון גבוהה ביותר גם מעיסוק
בקטגורית הפנאי פעילויות חברתיות .ילדים ובני נוער היו הכי פחות שבעי רצון מעיסוקם
בקטגורית הפנאי מטלות בית ועבודה בשכר.
המלצה :יש להניח כי ילדים ובני נוער הביעו שביעות רצון מהשתתפותם בעיסוקי הפנאי
המועדפים עליהם מכיוון שאלה זמינים בישובים בהם הם גרים .עם זאת ,ממצא זה לא תמיד
נתמך על ידי המידע שהופק באמצעות הראיונות ,לפיו חלק מהמרואיינים הביעו חוסר שביעות
רצון מפעילויות הפנאי בהן הם השתתפו ,בגין איכות הפעלה ירוד (תשתיות לא מתאימות ,חוסר
התאמת המדריכים ,עיתוי לא מתאים ,מרחק מהבית וכדומה) .עבור אלה שאינם שבעי רצון ,כפי
שהתברר בראיונות ,חשוב לשפר את איכות ההפעלה של עיסוקי הפנאי ביישובים .עבור נחקרים
שהביעו שביעות רצון מקטגוריות הפנאי המועדפות עליהם בלבד ,קיים צורך להרחיב ולפתח את
התשתיות הקיימות על מנת לאפשר מגוון וריבוי של אפשרויות לבחירה שהן תנאי להשגת
שביעות רצון.
 5.2אפקט המאפיינים האישיים ,המשפחתיים והבית ספריים על שביעות רצון התלמידים
מההשתתפות בקטגוריות הפנאי
א .מאפייני התלמידים
מגדר
 ילדות ובנות נוער הביעו שביעות רצון גבוהה יותר ,מההשתתפות בשש מתוך תשעקטגוריות הפנאי :פעילויות חברתיות; בילוי שקט; פעילויות המבוססות על מיומנויות
מיוחדות; מועדונים קבוצות וארגונים; ובידור ותרבות ,בהשוואה לבנים ולבני נוער .יתר
על כן ,ילדות בטאו שביעות רצון רבה יותר מהשתתפותן בתחביבים ,אמנות ומשחקים,
בהשוואה לבנים.
 ילדים בהשוואה לילדות ביטאו שביעות רצון רבה יותר מהעיסוק בספורט מאורגן.מסקנה :בדרך כלל בנות מרוצות יותר מבנים ,מעיסוקן בקטגוריות הפנאי.
המלצה :הממצא לפיו בנות ,צעירות ובוגרות ,הביעו שביעות רצון גבוהה יותר מההשתתפות בשש
מקטגוריות הפנאי ,בהשוואה לבנים ולבני נוער מוביל למסקנה שראוי להבטיח כי ביישובים
תתקיימנה תשתיות ואפשרויות מגוונות שיאפשרו לבנים ולבנות כאחד לממש את העדפותיהם
ונטיותיהם האישיות ביחס לפנאי .במקביל ,יש להפעיל התערבות במטרה לטשטש את ההבחנה
בעיסוקי הפנאי על בסיס מגדרי ולאפשר לבנות לעסוק גם בקטגוריות פנאי "המקוטלגות"
כגבריות (כגון ספורט מאורגן ,כמו כדורגל).
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שכבת גיל
 ילדים ובני נוער צעירים הביעו שביעות רצון גבוהה יותר מעיסוקם בקטגוריות הפנאיפעילויות המבוססות על מיומנויות מיוחדות; וספורט מאורגן על ידי מועדון ,מתנ"ס
הורים וכדומה ,בהשוואה לילדים ובני נוער בוגרים יותר (ו לעומת ז-וח; ט ו-י לעומת יא).
 ילדים הלומדים בכיתות ו ,בהשוואה לילדים הלומדים בכיתות ז ו-ח הביעו שביעות רצוןגבוהה יותר גם מעיסוקם בקטגוריות בילוי שקט; מועדונים ,קבוצות וארגונים; ועיסוק
במטלות בית ועבודה בשכר.
 בני נוער הלומדים בכיתות ט ו-י ,בהשוואה לאלה הלומדים בכיתות יא ,הביעו שביעותרצון גבוהה יותר גם מעיסוקם בקטגוריות הפנאי תחביבים ,אמנות ומשחקים.
מסקנה :בדרך כלל תלמידים צעירים מפגינים שביעות רצון רבה יותר מעיסוקם בקטגוריות
הפנאי ,בהשוואה לעמיתיהם הבוגרים יותר ,באותו דרג חינוך.
המלצה :לאור המסקנה לעיל ,מומלץ לבחון את הסיבות לשונות ברמת שביעות הרצון מהעיסוק
בקטגוריות הפנאי ,בין צעירים ובוגרים יותר באותו דרג חינוך ,ובהתאם למה שיתברר ,לפעול
במטרה להגביר את שביעות הרצון ,במיוחד בקרב התלמידים הבוגרים יותר בכל דרג חינוך.
השתייכות דתית
 ילדים ובני נוער דרוזים ונוצרים הביעו שביעות רצון גבוהה יותר מעיסוקם בשתיקטגוריות הפנאי תחביבים ,אמנות ומשחקים; ופעילויות חברתיות.
 ילדים דרוזים ונוצרים הביעו שביעות רצון רבה יותר מעמיתיהם המוסלמים גם מהעיסוקבשאר קטגוריות הפנאי :בילוי שקט; פעילויות המבוססות על מיומנויות מיוחדות; ספורט
מאורגן על ידי מועדון ,מתנ"ס ,הורים וכדומה; מועדונים קבוצות וארגונים; פנאי
אקטיבי-פיזי; בידור ותרבות; ועיסוק במטלות בית ועבודה בשכר.
מסקנה :בדרך כלל ילדים ובני נוער דרוזים ונוצרים הפגינו שביעות רצון רבה יותר מעיסוקם
בקטגוריות הפנאי ,בהשוואה לעמיתיהם המוסלמים.
רמת הדתיות של התלמידים (בני הנוער בלבד)
 בני נוער מסורתיים ,בהשוואה לעמיתיהם הדתיים ,הביעו שביעות רצון רבה יותרמהעיסוק בשלוש קטגוריות הפנאי :תחביבים ,אמנות ומשחקים; פעילויות חברתיות;
ובידור ותרבות.
המלצה (השתייכות דתית ורמת הדתיות של התלמידים) :לאור הממצא ,כי בני נוער דרוזים,
נוצרים ומסורתיים ,בהשוואה לעמיתיהם המוסלמים והדתיים ,הביעו שביעות רצון רבה יותר
מהעיסוק בקטגוריות הפנאי ,הכרחי לבחון את הפער בין הקבוצות השונות בקרב כל האוכלוסייה.
צריך לבצע זאת במיוחד בקרב התלמידים המוסלמים והדתיים ולפעול למגר את מקורות אי
שביעות הרצון .חשוב לציין ,כי הנחקרים השייכים לפיקוח הבדואי ,הסובלים ממחסור עמוק
בתשתיות פנאי ,שייכים גם הם למוסלמים וייתכן שמכאן נובע הפער ברמת בשביעות הרצון.
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ב .מאפייני ההורים ,בעלי התפקידים והמשפחה
רמת הדתיות של ההורים
 ילדים להורים מסורתיים ,בהשוואה לחילונים ודתיים ,ביטאו רמה גבוהה יותר שלשביעות רצון מהעיסוק בחמש קטגוריות הפנאי :תחביבים ,אמנות ומשחקים; פעילויות
חברתיות; בילוי שקט; פעילויות המבוססות על מיומנויות מיוחדות; ובידור ותרבות .יתר
על כן ,ילדים לאמהות מסורתיות ,בהשוואה לאמהות חילוניות או דתיות ,הביעו רמה
גבוה יותר של שביעות רצון גם מעיסוקם בספורט מאורגן על ידי מועדון ,מתנ"ס ,הורים
וכדומה.
 בני נוער לאמהות מסורתיות ,בהשוואה לדתיות ,הביעו שביעות רצון רבה יותר רקמעיסוקם בפעילויות פנאי המבוססות על מיומנויות מיוחדות.
 בני נוער לאבות מסורתיים או חילוניים ,בהשוואה לדתיים ,הביעו שביעות רצון רבה יותרמהעיסוק בקטגוריות הפנאי :תחביבים ,אמנות ומשחקים; פעילויות חברתיות; פעילויות
המבוססות על מיומנויות מיוחדות; ובידור ותרבות.
מסקנה :בדרך כלל ילדים ובני נוער לאבות ולאמהות מסורתיים הביעו שביעות רצון רבה יותר
מהשתתפותם בקטגוריות הפנאי השונות ,במיוחד בהשוואה לעמיתיהם להורים דתיים ולעיתים
גם להורים חילוניים.
המלצה רמת הדתיות של ההורים :לאור המסקנה לעיל ,מן הראוי לבחון את הסיבות לפערים
במידת שביעות הרצון ולהפעיל התערבות במטרה להביא להגברתה ,במיוחד בקרב האוכלוסיה
הדתית.
רמת ההשכלה של ההורים
 ילדים ובני נוער להורים שהשכלתם גבוהה יותר נוטים להביע שבעי רצון רבה יותרמהעיסוק בקטגוריות הפנאי ,בהשוואה לעמיתיהם להורים שהשכלתם נמוכה יותר.
מצב תעסוקת ההורים
 ילדים ששני הוריהם עובדים ,לעומת ילדים שהוריהם אינם עובדים ,הביעו רמה גבוההיותר של שביעות רצון מהעיסוק בקטגוריות הפנאי :פעילויות חברתיות; בילוי שקט;
ספורט מאורגן על ידי מועדון ,מתנ"ס ,הורים וכדומה; מועדונים ,קבוצות וארגונים;
ופנאי אקטיבי פיזי.
 ילדים שאמותיהם עובדות הביעו שביעות רצון רבה יותר ,בהשוואה לילדים שאמותיהםאינן עובדות ,ביחס לקטגוריות הפנאי :תחביבים ,אמנות ומשחקים; פעילויות פנאי
המבוססות על מיומנויות מיוחדות; ובידור ותרבות.
 בני נוער ששני הוריהם עובדים הביעו שביעות רצון רבה יותר ,בהשוואה לעמיתיהםשהוריהם אינם עובדים ,מהעיסוק בקטגוריות הפנאי :פעילויות חברתיות; פעילויות
המבוססות על מיומנויות מיוחדות; ובידור ותרבות.
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 בני נוער שאמותיהם עובדות הביעו שביעות רצון רבה יותר גם מהעיסוק בקטגוריותהפנאי :ספורט מאורגן על ידי מועדונים ,קבוצות וארגונים; ופנאי אקטיבי פיזי.
מסקנה :למצב תעסוקת שני ההורים קיים אפקט משמעותי על רמת שביעות רצון הילדים
מעיסוקם בקטגוריות הפנאי ,לטובת הורים עובדים; ואילו עבור בני הנוער אפקט מצב תעסוקת
האם הוא המשמעותי יותר ביחס לשביעות רצונם מהעיסוק בקטגוריות הפנאי ,לטובת אמהות
עובדות.
מצב חברתי-כלכלי של המשפחה
 בני נוער שהמצב הכלכלי חברתי של משפחותיהם גבוה ,הביעו רמה גבוהה יותר שלשביעות רצון מהשתתפותם בקטגוריות הפנאי :פעילויות חברתיות; פעילויות פנאי
המבוססות על מיומנויות מיוחדות; ובידור ותרבות ,בהשוואה לעמיתיהם שהמצב
החברתי-כלכלי של משפחתם הוא בינוני ,או נמוך ,או לא ידוע.
המלצה (השכלה ,תעסוקה ומצב חברתי-כלכלי) :ילדים ובני נוער להורים משכילים יותר,
עובדים וממיצב חברתי-כלכלי גבוה נוטים להביע שביעות רצון גבוהה יותר מעיסוקם בקטגוריות
הפנאי ,בהשוואה לעמיתיהם ,שהוריהם משכילים פחות ,לא עובדים וממיצב חברתי-כלכלי נמוך
יותר .לפיכך ,מומלצת פעולה בשני מישורים :האחד – סיוע להורים החלשים ולילדיהם על ידי
הנגשתם לעיסוקי הפנאי ,והשני – חשיפת ההורים לחשיבות השתתפותם והשתתפות ילדיהם
בעיסוקי פנאי משמעותיים.
ג .מאפייני בית הספר
פיקוח
 ילדים ובני נוער השייכים לפיקוח הדרוזי והערבי ,בהשוואה לאלה השייכים לפיקוחהבדואי ,הביעו רמה גבוהה יותר של שביעות רצון מהעיסוק בשמונה מקטגוריות הפנאי:
תחביבים ,אמנות ומשחקים; פעילויות חברתיות; בילוי שקט; פעילויות המבוססות על
מיומנויות מיוחדות; מועדונים ,קבוצות וארגונים; פנאי אקטיבי-פיזי; בידור ותרבות;
ועיסוק במטלות בית ועבודה בשכר.
 יוצא דופן ,הוא הממצא לפיו בני נוער השייכים לפיקוח הבדואי הביעו שביעות רצון גבוההיותר ,מעמיתיהם השייכים לפיקוח הערבי ,מעיסוקם במטלות בית ועבודה בשכר.
מסקנה :בדרך כלל יל דים ובני נוער השייכים לפיקוח הדרוזי והערבי הפגינו רמה גבוהה יותר של
שביעות רצון מהעיסוק ברוב קטגוריות הפנאי ,בהשוואה לעמיתיהם השייכים לפיקוח הבדואי.
המלצה :סביר להניח כי הפער בין תלמידים השייכים לסוגי הפיקוח השונים נובע מהמחסור
העמוק הקיים בתשתיות הפנאי ובמודעות לנושא ,במיוחד בקרב האוכלוסיה הבדואית .על כן,
מומלץ לאפשר לתלמידים לעסוק בפנאי בקרב כל הקבוצות ,ובמיוחד בקרב האוכלוסיה השייכת
לפיקוח הבדואי.
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גודל היישוב
 לגודל היישוב אין אפקט מובהק על שביעות רצון הילדים ובני הנוער מהשתתפותםבקטגוריות הפנאי השונות ,כלומר ,ילדים ובני הנוער הגרים ביישובים קטנים ,בינוניים או
גדולים היו שבעי רצון באותה מידה.
המלצה :לאור הממצא שלגודל היישוב לא נמצא אפקט מובהק על שביעות רצון התלמידים
מעיסוקם בקטגוריות הפנאי השונות ,מומלץ לנקוט במדיניות פנאי דומה עבור יישובים בגודל
שונה; שכן בכל היישובים נדרשת הרחבה של תשתיות הפנאי כדי להגדיל את מבחר הפעילויות
והיקף ההשתתפות בקרב התלמידים ,אשר ביטאו שביעות רצון רבה יחסית ,מהשתתפותם
בקטגוריות הפנאי שהוצגו להם.

 .6תגמולים המתקבלים מההשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי
 6.1תיאור כללי – תגמולים המתקבלים מהשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי
 נחקרים מכל הקבוצות דרגו את רמת התגמולים המתקבלים מהשתתפות התלמידיםבעיסוקי הפנאי ,כבינונית ומעלה.
 ילדים ,בני נוער ובעלי התפקידים דרגו את המימד החברתי-אידיאולוגי של התגמוליםהמתקבלים מהשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי כגבוה ביותר ,מבין ארבעת מימדי
התגמולים ,ואילו הורי הילדים והורי בני הנוער דרגו את המימד האינסטרומנטאלי כגבוה
ביותר.
 נחקרים מכל הקבוצות ,דרגו את המימד החברתי-סטאטוס במקום האחרון – הנמוךביותר ,מלבד בעלי התפקידים שדרגו את המימד האינסטרומנטאלי במקום האחרון.
בתרשימים  01-07מוצגים ממוצעים של ציוני הנחקרים מהקבוצות השונות (ילדים ,בני
נוער ,הורי ילדים ,הורי בני נוער ובעלי תפקידים) על מימדי התגמולים המתקבלים מההשתתפות
בעיסוקי הפנאי ,לפי סוג פיקוח.
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תרשים  :16ממוצעים של ציוני הנחקרים מהקבוצות השונות (ילדים ,בני נוער ,הורי ילדים ,הורי בני
נוער ובעלי תפקידים) על מימדי התגמולים המתקבלים מההשתתפות בעיסוקי הפנאי ,פיקוח ערבי
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4.01
3.79
3.6
3.353.41
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4.08

3.97
3.83
3.73

3.79

3.833.75

4.054.024.03
3.97

4.07
4.00

3.47
3.50

3.19

3.00
2.50
2.00
1.50
1.00

חברתי -סטאטוס

בעלי תפקידים

אינסטרומנטאלי

הורי בני נוער

אוטונומי-עניין

הורי ילדים

בני נוער

חברתי-אידיאולוגי

ילדים

תרשים  :11ממוצעים של ציוני הנחקרים מהקבוצות השונות (ילדים ,בני נוער ,הורי ילדים ,הורי בני
נוער ובעלי תפקידים) על מימדי התגמולים המתקבלים מההשתתפות בעיסוקי הפנאי ,פיקוח דרוזי
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4.50
3.96

3.95
3.74 3.76
3.54
3.49
3.33

3.34
3.19

3.443.41

3.55 3.5

3.64

3.66 3.63
3.63
3.45

3.74

4.00
3.50

3.06
3.00
2.50
2.00

1.50
1.00
חברתי -סטאטוס

בעלי תפקידים

אינסטרומנטאלי

הורי בני נוער

אוטונומי-עניין

הורי ילדים

בני נוער

חברתי-אידיאולוגי

ילדים

תרשים  :14ממוצעים של ציוני הנחקרים מהקבוצות השונות (ילדים ,בני נוער ,הורי ילדים ,הורי בני נוער ובעלי
תפקידים) על מימדי התגמולים המתקבלים מההשתתפות בעיסוקי הפנאי –
פיקוח בדואי
מסקנה :המגמה המצטיירת היא כי הנחקרים ,באופן כללי ,מייחסים לעיסוקי הפנאי רמה גבוהה
של תגמולים המתקבלים מהשתתפות התלמידים בהם ,על פי שני המימדים (בסדר יורד) החברתי
אידיאולוגי והאינסטרומנטאלי; ואילו למימד החברתי-סטאטוס ייחסו את הרמה הנמוכה ביותר
של התגמולים.
המלצה :לאור ממצא זה והאיכויות הידועות הטמונות בפנאי לפי התיאוריה ,מומלץ להרחיב את
היקף ואינטנסיביות ההתנסויות של התלמידים (גם של ההורים ובעלי התפקידים) בעיסוקי הפנאי
כדי שיחוו זאת גם במעשה וירצו להגביר את מעורבותם בפנאי; ואתה את התגמולים שיתקבלו
ממעורבות מוגברת זו .השאיפה היא שהתגמולים שיתקבלו יהיו בעיקר בתחומים האוטונומי-
עניין והחברתי-אידיאולוגי ,אך התמונה שהתקבלה מהנתונים שונה .הנחקרים ייחסו תגמולים
יחסית גבוהים גם למימד האינסטרומנטאלי ,אף גבוה יותר מהמימד האוטונומי-עניין .בעקבות
ממצאים אלה מומלץ שהחינוך לפנאי יתייחס למטרותיו ,לתגמולים הפוטנציאלים המתקבלים
ממנו ולצורך להפיק את המרב מהעיסוק.
מתוך הראיונות עולה ,כי המרואיינים מייחסים להשתתפות בעיסוקי הפנאי תגמולים
הנוגעים להיבטים :האישי ,המשפחתי ,יחסים עם אחרים ,לימודים והחברה כולה.
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 ההיבט האישי: oעיסוק בפנאי הנעשה מבחירה נתפס כעיסוק מספק ,המקנה למשתתפים תגמולים שונים,
מבניהם :הפקת אושר ,כפי שעולה מתשובת אחת המרואיינות" :אתה עושה דברים שאתה
אוהב .אף אחד לא מכריח אותך .הבית ספר מכריחים אותך ,רצית או לא רצית – כולנו מכריחים
את הילדים .אבל בשעות הפנאי אתה עושה מה שאתה אוהב .כשאתה עושה מה שאתה אוהב –
אתה תמיד מאושר".
 oהסבר נוסף ניתן על-ידי אחת המחנכות שאמרה" :אם אני עושה את מה שאני אוהבת בשעות
הפנאי המיכלים הרוחניים שלי מתמלאים ואני יכולה לספוג כל דבר אחר בחיים .זה מאזן את
הגוף והנפש".

 oעיסוק פנאי מספק נתפס כאלמנט חשוב לגיבוש האישיות והביטחון העצמי בקרב ילדים
ובני נוער ותורם לפיתוח אדם עצמאי ,אחראי ומסוגל לקבל החלטות .אמר על כך אחד
מבעלי התפקידים[" :אם יהיו עיסוקי פנאי ראויים] נמצא ילדים יותר מתוחכמים ,עם פה יותר
גדול ,לא ביישנים ,הם יכולים לדבר ולהתווכח ולעמוד על שלהם ולשמור על עצמם יותר טוב .ילד
אחראי עם אומץ" .המרואיין הוסיף ואמר ,שאם נערה ,שהתנסתה לסמוך על עצמה "תבקש
[ממני] לנסוע [מחוץ לעיר לבדה] אני אתן לה ,כי היא פגשה כבר את כל הדברים הרעים והטובים
והיא יודעת להבדיל ביניהם".

 oנראה כי התרומה האישית נתפסת ככזו שיכולה להצמיח ילדים ובני נוער שיהיו ,כפי
שאמר אחד המנהלים" :מנהיגים ,יהיה להם חזון[ ,ילמדו] איך לבנות חזון ,איך לעקוב
בנחישות אחרי המטרות שהציבו לעצמם .השורשים שלהם יהיו יותר חזקים".

 oחלק מהמרואיינים סבור ,שהעיסוק בפנאי מסב הנאה ותורם להרגשה של חופש
והעצמה ,בניגוד לכפייה .יתר על כן ילדים ובני נוער שעוסקים בפנאי מספק נתפסים
כחווים הגשמה עצמית ,מודעות לעצמי ,מצוינות ,חיפוש דברים משמעותיים בחיים,
אהבת האחר ופרגון לאחר.
 oבנוסף ,יש הסבורים שעיסוק בפנאי מספק תורם לפיתוח ההיבט הקוגניטיבי בקרב
ילדים ובני נוער" :הם יתנהגו באופן שונה ,דרך המחשבה תשתנה ,הם יקבלו רעיונות חדשים,
הם יוכלו לראות ולמצוא דרכים אחרות להתנהג".

 oהיבט מעניין נוסף שעלה מניתוח הראיונות מתייחס לקשר הנתפס בין עיסוק הפנאי של
ילדים ובני נוער לבין ההיבט הערכי .חלק מהמרואיינים מעריך שעיסוק ראוי בפנאי
יתרום ליצירת אנשים טובים יותר" :הם יהיו יותר ערכיים .הם יהיו יותר מחוברים לישוב
שלהם .הם יהיו אנשים שאוהבים את החברה שלהם ואת המדינה .ככל שהם יתרחקו מזה – הם
ילכו לדברים שליליים .יהיו אנשים שלא יעריכו לא את עצמם נכון ולא את החברה שלהם ולא
את השלטון ולא את הממסד ולא את המדינה .פנאי הוא מאוד משמעותי".

 ההיבט המשפחתי .עיסוקי הפנאי נתפסים כמקרינים באופן חיובי וישיר על חיי המשפחה,כפי שעולה מדבריו של אחד מבעלי התפקידים שאומר ,כי אם ילד יעסוק בפעילויות פנאי
ראויות הוא יביא למשפחה "שקט" ו"-ההורים ייהנו יותר מעצמם ומהילדים ומהחיים בכלל".
הדבר נתפס כבעל פוטנציאל לתרום לכך ש"המשפחות ישתדרגו"; "למשפחות [יהיה] הרבה כיף
והרבה רגש והתנדבות .הנושא הערכי יש בו הרבה משמעותיות" .לעומת זאת ,אם הילד או בן
הנוער יהיו משועממים ולא יהיה להם מה לעשות בשעות הפנאי ,הם יפנו לפעילות שלילית
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ועבריינית" :אם יוצא תלמיד אלים הוא מקרין קודם על ההורים שלו .הוא מסבך אותם בחקירות
משטרה או סכסוכים עם משפחות פשע".

ראוי לציין כי יתכן מאוד שעיסוק פנאי מסוים יראה בעיני הילדים ובני הנוער כמועדף,
בעוד שהוא ייתפס כפסול לגמרי בעיני ההורים ,לדוגמא הפייסבוק .במקרים כאלה הניגוד
נתפס על-ידי המרואיינים כמקור לסכסוכים ולויכוחים בתוך המשפחה ,מה שמחייב גמישות,
הידברות והבנה בין הצדדים .אמר אחד מבעלי התפקידים ,שהפתרון לכך הוא ש"אנחנו
המבוגרים צריכים להיות יותר קשובים ,יותר לחנך" .באשר לאפשרות של קונפליקט בין הורים
לילדים סביב עיסוקי הפנאי ,היטיבה להציג זאת נערה שאמרה" :אולי זה יצור סכסוכים בין בני
הנוער להורים כי היום הם מחנכים לפי הדרך הישנה ,שהכי חשוב זה למצוא מקום עבודה ולהתפרנס.
ואם לילד תהיה חרות לעשות דברים אחרים ,לא למצוא עבודה ,זה אולי יצור סכסוך".

 יחסים עם אחרים oהעיסוק בפנאי נתפס כבעל השפעה על יחסים של ילדים ובני נוער עם אחרים ,שכן
עיסוק בפנאי ראוי עשוי להצמיח דור של אנשים "מתורבתים והגונים" ,שיביאו בעתיד
לעולם ילדים שיהיו גם הם כמותם" :אנחנו נשמור לדורות על אוכלוסייה לא אלימה
שקטה ומתורבתת" .ילדים ובני נוער העוסקים בפנאי ראוי נתפסים כעשויים להיות
"אמפטיים יותר לאחרים".

 oהפנאי נתפס כסממן של רווחה וכאשר לילדים ובני הנוער יסופקו צרכי הפנאי,
היחסים עם האחרים מצופים להשתנות ,במובן שהם ייסובו על דברים משמעותיים
ולא על צרכים בסיסיים כפי שזה קיים היום" :כי רוב השיחות בבתים על צרכים –
סולם מאסלו ,לא על נושאים של רווחה ,לא פוליטיים ,לא חברתיים ,לא על דילמות שאתה
מעלה ורוצה לשמוע מה אומר כל אחד .השיחות [הן בעיקר] על צרכים .אנחנו [נמצאים]
בסולם הנמוך של מאסלו".

 oעיסוק פנאי ראוי אף נתפס כמקור ליחסים אמיצים עם חברים ,שחולקים אותן
חוויות וזיכרונות משותפים" :היחסים יהיו יותר חזקים כי הם יבלו ביחד ילמדו אחד על
השני דברים חדשים ,זיכרונות טובים עם אנשים ובני נוער ,זה חוזק".

 לימודים oהפנאי נתפס כמרחב להרגעה נפשית והפגת מתח ואלה נתפסים כמשפיעים באופן
ישיר על ההישגים הלימודיים" :הפנאי נותן הרגעה נפשית ,התלמיד לא כל הזמן במתח.
אם יש מסגרות שבהן הוא יכול לבלות הוא יבוא הביתה רגוע ,יכין את השיעורים לא יתעמת,

ולא יגרור את עצמו לחקירות משטרה" .ניתן לראות כי הפנאי נתפס כגורם בעל
פוטנציאל להפחתת אלימות ובכך לפנות מקום להשקעה בלימודים.
o

עיסוק בפנאי ראוי פותח בפני הנוער והילדים צוהר לעולם ומזמן להם "דרכים

להתבטא .הם ימצאו דרכים חדשות לביטוי" .כלומר ,הפנאי נתפס כמפתח את הפן
היצירתי והחשיבה המסתעפת שיביאו לשיפור בלימודים ,שכן לדברי נערה
שרואיינה" :התלמידים בדרך כלל כל כך מוגבלים בחשיבה ובדרך ההתנהגות [...ו] הפנאי
יעזור להתפתח .השכלה יותר חזקה .אם אתה עושה משהו כמו ציור ,מוסיקה ,כתיבה ,זה
נותן לך השכלה ,מפתח את המוח ,מתפתח לרעיונות חדשים ,דרכי חשיבה חדשות ,מאגר
מידע יותר גבוה .אתה מרגיש את זה כאשר אתה משוחח עם מישהו אחר".
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 oעם זאת ,יש מבין המרואיינים המודאגים שלחלק מהילדים ומבני הנוער היתרון
הטמון בפנאי איננו בהישג יד ,מכיוון שחלקים גדולים מהחברה דוברת הערבית עדין
עסוקה וטרודה בהישרדות – בהבטחת מילוי הצרכים הבסיסיים של הילדים ובני
הנוער וכנראה ,שילד "לא יכול ללמוד עם ספר כשאין לו משהו לאכול .אחוז גדול מגיע בלי
ארוחת בוקר .כי האימא עובדת והאבא לא חזר הביתה .הוא בא עם הבגדים שישן בלילה".

 החברה הערבית oהפנאי נתפס כבעל פוטנציאל השפעה אדיר על החברה הערבית כולה .מבחינת
המרואיינים ,עיסוק ראוי בפנאי יכול לשנות את פני החברה באופן דרמטי לכיוון
החיובי .הדבר יתבטא בהפחתת רמת האלימות והעבריינות" :אנחנו לא נמצא עוד
עבריינים ,שיטוטים ברחובות ,לא נמצא נהגים מתפרעים אשר מעורבים בתאונות דרכים
קטלניות ,נמצא אוכלוסייה אוהדת שקטה ,אשר ממלאת את רוב הזמן שלה .נחסל את
המריבות החמולתיות בתוך היישוב ,כי אנשים שלא נמצאים רוב הזמן בתוך הבית והלחץ
האדיר הזה ,יכולים להירגע".

 oהי בט מעניין עולה מדבריהם של מרואיינים אחדים שהשליכו את האפקט החיובי של
עיסוק בפנאי ראוי על הקשר בין החברה הערבית לבין המדינה .אמר אחד מהם:
"אנחנו נחייה בשקט עם המדינה [ ]...לכן צריך למצוא משאבים לטובת המדינה ולטובת

כולנו ,להצמיח דור מתורבת ,הגון ורגוע" .הדבר משתקף גם באמירות נוספות מפי
המרואיינים שטענו ,כי עיסוק ראוי בפנאי יוציא את החברה הערבית מהתסכול,
ינתב את הכוחות שלה לאפיקים חיוביים ויקרב אותה לחברה היהודית" :זה יכול
להיות מעמד שוויוני יותר להגיע למקומות ולהצטיין בהם" .משפט הסיכום הבא ,משקף
את התקווה והציפייה מעיסוק ראוי בפנאי "לעתיד מזהיר"" :תצמח חברה בריאה עם
תוכן ששואפת קדימה ,הנוטעת ערכים לדורי דורות".

 6.2אפקט המאפיינים האישיים ,המשפחתיים והבית ספריים על תפיסת הנחקרים את רמת
התגמולים על השתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי
א .מאפייני התלמידים
מגדר
 ילדות ובנות נוער דרגו את רמת התגמולים המתקבלים מההשתתפות בעיסוקי הפנאי ,עלפי המימדים :חברתי-אידיאולוגי ,אוטונומי-עניין ואינסטרומנטאלי ,גבוה יותר מאשר
ילדים ובני נוער.
 הורי ילדים והורי בני נוער תופסים את רמת התגמולים המתקבלים מהשתתפותהתלמידים בעיסוקי הפנאי ,על פי המימדים :חברתי-אידיאולוגי ,אוטונומי-עניין
ואינסטרומנטאלי באופן דומה ,ללא קשר למגדר ילדיהם .יוצאת מן הכלל הממצא
המתייחס לתפיסת הורי התלמידים את התגמולים המתקבלים על פי הממד
האינסטרומנטלי ,לפיו הורי בנות תופסים את התגמולים המתקבלים מההשתתפות
בעיסוקי הפנאי על פי מימד זה גבוה יותר ,מאשר הורי בנים.
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 באשר למימד החברתי-סטאטוס ,עבור ילדים והורי ילדים ,התגמולים המתקבליםמהשתתפות הבנים בעיסוקי הפנאי גבוהים מאלה המתקבלים עבור הבנות.
מסקנה :הבנות מייחסות לעיסוקי הפנאי תגמולים גבוהים על פי המימדים חברתי-
אידיאולוגי ,אוטונומי-עניין ואינסטרומנטאלי; והבנים הצעירים והוריהם תופסים את
התגמולים המתקבלים מהפנאי ,על פי המימד החברתי-סטאטוס ,גבוה יותר מאשר ילדות
והוריהן.
המלצה :ייחוס תגמולים אינסטרומנטאליים לעיסוקי הפנאי ,לצד תגמולים בתחום האוטונומי-
עניין והחברתי-אידיאולוגי אינו פסול בפני עצמו ,אולם הפקת תגמולים אינסטרומנטאליים אינה
אמורה להיות המטרה העיקרית מההשתתפות בעיסוקי הפנאי .לפיכך ,דרוש חינוך לפנאי שיבהיר
את מטרתו ואת מגוון התגמולים המשמעותיים הטמונים בו ,עבור בנים ובנות כאחד.
שכבת גיל
 לשכבת הגיל של הילדים קיים אפקט מובהק על תפיסת רמת התגמולים המתקבליםמההשתתפות בעיסוקי הפנאי ,רק עבור ילדים ובני נוער .בקרב ילדים ,תלמידי כיתות ח
מייחסים לעיסוקי הפנאי רמה גבוהה יותר של תגמולים ,על פי המימד אוטונומי-עניין,
בהשוואה לתלמידי כיתות ו; בעוד שתלמידים צעירים מייחסים לעיסוקי הפנאי תגמולים
גבוהים יותר ,על פי המימד חברתי-סטאטוס ,בהשוואה לתלמידים מבוגרים יותר|
(ו לעומת ז ו-ח; ו-ז לעומת ח).
מסקנה :לתלמידים הצעירים חשוב המימד החברתי-סטאטוס של התגמולים המתקבלים
מהפנאי ,בעוד שלתלמידים הבוגרים יותר באותו דרג חינוך חשוב המימד האוטונומי-עניין של
התגמולים.
המלצה :מומלץ לחשוף את התלמידים מגיל צעיר לתגמולים המגוונים הטמונים בהשתתפות
בעיסוקי הפנאי ,ולא רק להיבטים חיצוניים ואינסטרומנטאליים; זאת כדי שיוכלו להפיק את
התגמולים הראויים מעיסוקם בפנאי.
השתייכות דתית
 באופן כללי ,ילדים ,בני נוער ,הורי ילדים והורי בני נוער דרוזים מייחסים לעיסוקי הפנאירמה גבוהה יותר של תגמולים ,על פי שלושת המימדים :חברתי-אידיאולוגי ,אוטונומי-
עניין ואינסטרומנטאלי ,בהשוואה לעמיתיהם המוסלמים.
 בעלי תפקידים נוצרים מייחסים לעיסוקי הפנאי רמת תגמולים גבוהה יותר ,על פי המימדאוטונומי-עניין ,מאשר עמיתיהם המוסלמים.
 נחקרים מכל הקבוצות תופסים את רמת התגמולים המתקבלים מההשתתפות בעיסוקיהפנאי ,על פי המימד החברתי-סטאטוס באופן דומה ,ללא קשר להשתייכות דתית.
מסקנה :תלמידים והורים דרוזים מייחסים לעיסוקי הפנאי רמה גבוהה יותר של תגמולים על פי
שלושת המימדים :חברתי-אידיאולוגי ,אוטונומי-עניין ואינסטרומנטאלי ,בהשוואה לעמיתיהם
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המוסלמים ,ובעניין זה הם דומים יותר לנוצרים .יתר על כן ,בעלי תפקידים נוצרים מייחסים
למימד האוטונומי-עניין רמה גבוהה של תגמולים בהשוואה לעמיתיהם המוסלמים.
המלצה :לאור המסקנה הנ"ל ,חשוב לנקוט בפעולות שמטרתן להגביר את הידע והמודעות של כל
בעלי העניין בנוגע למהות הפנאי ולתגמולים המצופים מההשתתפות בעיסוקי "פנאי רציני",
שעיקרם אמור להיות תגמולים פנימיים (אוטונומי-עניין וחברתי-אידיאולוגי) .הפקת התגמולים
הללו תתרחש רק אם יתאפשר למשתתפים בפנאי להתנסות לאורך זמן משמעותי בתחומי פנאי,
שאותם הם בחרו מתוך רצון אישי ,עניין ומשיכה לנושא.
ב .מאפייני ההורים ,בעלי התפקידים והמשפחה
מגדר ההורה
 אימהות ,בהשוואה לאבות ,תופסות את רמת התגמולים המתקבלים מהשתתפות הילדיםעל פי שלשת המימדים החברתי-אידיאולוגי ,האוטונומי-עניין והאינסטרומנטאלי ,כגבוהה
יותר.
רמת הדתיות של ההורים ובעלי התפקידים
 אפקט רמת הדתיות של ההורים ובעלי התפקידים על תפיסת התלמידים ,ההורים ובעליהתפקידים את רמת התגמולים המתקבלים מהשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי מוגבל
לחלק ממימדי התגמולים ועבור חלק מהקבוצות המושוות.
 בדרך כלל ,תלמידים להורים דתיים והורי ילדים דתיים מייחסים להשתתפות בעיסוקיהפנאי רמה נמוכה יותר של תגמולים ,בהשוואה להורים מסורתיים או חילוניים.
מסקנה :תלמידים שהוריהם דתיים והורים דתיים ,בדרך כלל ,מייחסים רמת נמוכה של תגמולים
המתקבלים מהשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה לעמיתיהם הפחות דתיים.
המלצה :חשוב ליצור מסגרות פנאי המתאימות לקבוצות ייחודיות באוכלוסיה ,כגון דתיים ,על
מנת שאלה יוכלו לחוות את עיסוקי הפנאי מבלי לחשוש מהתנגשות בין הערכים בהם הם
מאמינים לבין עיסוקם בפנאי; ובכך להגביר את תחושתם שרמת התגמולים המתקבלים
מהשתתפותם בעיסוקי הפנאי גבוהה מספיק ,במידה שתעודד אותם להשתתף ולהתמיד.
רמת ההשכלה של ההורים
 באופן כללי ,תלמידים להורים יותר משכילים והורים יותר משכילים מייחסיםלהשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי רמה גבוהה יותר של תגמולים ,על פי שני
המימדים חברתי-אידיאולוגי ואוטונומי-עניין ,בהשוואה לתלמידים להורים משכילים
פחות ולהורים שהשכלתם נמוכה יותר.
 באשר למימד האינסטרומנטאלי ,ילדים להורים משכילים מייחסים רמה גבוהה יותר שלתגמולים מהשתתפותם בעיסוקי הפנאי על פי מימד זה ,בעוד שבני נוער להורים
שהשכלתם גבוהה והורי ילדים שהשכלתם גבוהה ,מיחסים למימד זה רמה נמוכה יותר
של תגמולים.
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 בעלי תפקידים שהשכלתם היא תואר ראשון ,לעומת בעלי תואר שני ושלישי מייחסיםלעיסוקי הפנאי של התלמידים ,על פי שלושת המימדים :חברתי-אידיאולוגי ,אוטונומי-
עניין ואינסטרומנטאלי ,רמה גבוהה יותר של תגמולים.
 באשר למימד החברתי-סטאטוס ,נחקרים מכל הקבוצות ייחסו להשתתפות בעיסוקיהפנאי של התלמידים רמה דומה של תגמולים על פי מימד זה ,ללא קשר לרמת השכלתם
של ההורים.
מסקנה :באופן כללי ,השכלה גבוהה של הורים קשורה לייחוס רמה גבוהה יותר של תגמולים על
פי שני המימדים ,החברתי-אידיאולוגי ואוטונומי-עניין ,ולעיתים גם על פי המימד
האינסטרומנטאלי.
מצב תעסוקת ההורים
 אפקט מצב תעסוקת ההורים על רמת התגמולים המתקבלים מהשתתפות התלמידיםבעיסוקי הפנאי ,על פי דיווח התלמידים וההורים ,מוגבל לחלק ממימדי התגמולים ועבור
חלק מהקבוצות המושוות.
 עבור ילדים ,הורים עובדים ייחסו רמה גבוהה יותר של תגמולים על פי המימדים חברתי-אידיאולוגי ואוטונומי-עניין ,בהשוואה להורים שאינם עובדים.
 עבור בני נוער ,רק למצב התעסוקה של האם נמצא אפקט על תפיסתם את רמת התגמוליםהמתקבלים מהשתתפותם בעיסוקי הפנאי ,על פי שני המימדים :חברתי-אידיאולוגי
וחברתי-סטאטוס – בני נוער לאמהות עובדות מייחסים רמה גבוהה יותר של תגמולים,
בהשוואה לבני נוער לאמהות שאינן עובדות.
 הורי ילדים לא עובדים ייחסו רמה גבוהה יותר של תגמולים להשתתפות ילדים בעיסוקיהפנאי ,על פי המימד האינסטרומנטאלי ,בהשוואה להורי ילדים עובדים; והורי בני נוער
לא עובדים ייחסו רמה גבוהה יותר של תגמולים להשתתפות בני הנוער בעיסוקי הפנאי ,על
פי המימד החברתי-אידיאולוגי ,בהשוואה להורים עובדים.
מסקנה :אפקט השכלת ההורים על תפיסת רמת התגמולים המתקבלים מעיסוקי הפנאי על פי
המימדים השונים מורכבת אך מסתמנת מגמה לפיה ,בדרך כלל ,תלמידים שהוריהם עובדים
והורים עובדים מייחסים רמה גבוהה של תגמולים לשני המימדים החברתי-אידיאולוגי
ואוטונומי-עניין ,בהשוואה להורים שאינם עובדים.
מצב חברתי-כלכלי של המשפחה
 בדרך כלל ,בני נוער והורי ילדים ממיצב חברתי-כלכלי גבוה מייחסים להשתתפותהתלמידים בעיסוקי הפנאי רמת תגמולים גבוהה יותר ,על פי שני המימדים :חברתי-
אידיאולוגי וחברתי-סטאטוס ,בהשוואה לעמיתיהם ממיצב חברתי-כלכלי נמוך יותר.
 הורי בני נוער ממיצב חברתי-כלכלי נמוך מייחסים להשתתפות בני הנוער בעיסוקי הפנאירמה גבוהה יותר של תגמולים ,על פי המימד האינסטרומנטאלי ,בהשוואה לעמיתיהם
ממיצב חברתי גבוה.
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מסקנה :מיצב חברתי-כלכלי גבוה קשור לייחוס רמה גבוהה של תגמולים כל פי המימדים
החברתי-אידיאולוגי והחברתי-סטאטוס ,בעוד שמצב חברתי כלכלי נמוך קשור לייחוס רמה
גבוהה של תגמולים על פי המימד האינסטרומנטאלי.
המלצה (השכלה ,תעסוקת הורים ומיצב חברתי-כלכלי) :הערכת רמת התגמולים המתקבלים
מהשתתפות בפנאי ,בין היתר ,הינה פועל יוצא של הסיבות לבחירה להשתתף בעיסוקי הפנאי
ולרמת הציפיות ממנו .הממצא לפיו אוכלוסיה חזקה (השכלה גבוהה ,תעסוקה ,מצב חברתי-
כלכלי גבוה יחסית) מייחסת לעיסוקי הפנאי גם תגמולים גבוהים בהקשר החברתי-סטאטוס,
והחלשה בתחום האינסטרומנטאלי ,מלמד שיש לפעול לשינוי גישה בקרב שתי האוכלוסיות ,גם
בתחום הסיבות והציפיות להשתתפות בפנאי ובמקביל לפרוס בפניהן את התגמולים הפנימיים
והחיצוניים שניתן להפיק מ"פנאי רציני" ,כשהדגש הוא על הראשונים .האחרונים ,יכולים להיות
תוצר נלווה.
סוג תפקיד
 המחנכים/ות והרכזים/ות של החינוך החברתי תופסים/ות את רמת התגמוליםהמתקבלים מעיסוק התלמידים בפנאי ,על פי המימד החברתי-סטאטוס ,כגבוהה יותר,
בהשוואה ליועצים/ות.
מסקנה :המחנכים/ות ורכזי/ות החינוך החברתי שאמורים להבין את מהות הפנאי ולהיות מי
שמובילים את החינוך לפנאי למחוזות המצופים ,מייחסים לו תגמולים יותר
אינסטרומנטליים ,מאשר היועצים/ות ורואים בו עוד מכשיר להשגת מעמד חברתי.
המלצה :במטרה להחדיר שינוי בתפיסת הפנאי בקרב האוכלוסיה הערבית חובה להתחיל
בבעלי התפקידים ,שאמורים להוביל שינוי זה.
ג .מאפייני בית הספר
פיקוח
 ביחס למימד החברתי-אידיאולוגי ,בדרך כלל ,נחקרים השייכים לפיקוח הערבי והדרוזי,מקרב הילדים ,בני הנוער ,הורי בני הנוער ובעלי התפקידים ,ייחסו להשתתפות התלמידים
בעיסוקי הפנאי רמה גבוהה יותר של תגמולים על פי מימד זה ,בהשוואה לעמיתיהם
השייכים לפיקוח הבדואי .מגמה הפוכה נמצאה בקרב הורי הילדים ,לפיה אלה השייכים
לפיקוח הבדואי ייחסו רמת תגמולים גבוהה למימד זה ,בהשוואה לעמיתיהם השייכים
לפיקוח הערבי והדרוזי.
 ביחס למימד האוטונומי-עניין ,ילדים ,בני נוער והורי בני נוער השייכים לפיקוח הדרוזי,ייחסו להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי רמה גבוהה יותר של תגמולים על פי מימד
זה ,בהשוואה לעמיתיהם השייכים לפיקוח הערבי והבדואי .מגמה הפוכה נמצאה בקרב
הורי ילדים ,לפיה אלה השייכים לפיקוח הבדואי ,ייחסו רמת תגמולים גבוהה יותר על פי
מימד זה להשתתפות ילדים בעיסוקי הפנאי ,בהשוואה לעמיתיהם השייכים לפיקוח
הערבי והדרוזי.
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 ביחס למימד האינסטרומנטאלי ,ילדים והורי בני נוער השייכים לפיקוח הדרוזי ייחסורמה גבוהה יותר של תגמולים להשתתפות בעיסוקי הפנאי ,על פי מימד זה ,בהשוואה
לעמיתיהם השייכים לפיקוח הערבי והבדואי .מגמה הפוכה נמצאה בקרב הורי ילדים
השייכים השייכים לפיקוח הבדואי לפיה אלה ייחסו רמה גבוהה יותר של תגמולים על פי
מימד זה ,בהשוואה לעמיתיהם השייכים לפיקוח הערבי והדרוזי.
מסקנה :מלבד להורי הילדים ,בקרב שאר הקבוצות ,נחקרים השייכים לפיקוח הדרוזי ייחסו
להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי רמה גבוהה יותר של תגמולים ,בהשוואה לנחקרים
השייכים לפיקוח הערבי והבדואי.
המלצה :רצוי לבחון לעומק מדוע הנחקרים השייכים לפיקוח הדרוזי מייחסים להשתתפות
התלמידים בעיסוקי הפנאי רמה גבוהה יותר של תגמולים ולהחיל את התובנות שיופקו ,בקרב
שאר הקבוצות.
דרג בית הספר
 לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית ,לפי דרג בית הספר בו עובדים בעלי התפקידים,ביחס לתפיסותיהם את התגמולים המתקבלים מהשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי,
על פי ארבעת מימדי התגמולים.
גודל היישוב
 לגודל היישוב אין אפקט משמעותי על תפיסת הנחקרים מכל הקבוצות את רמתהתגמולים המתקבלים מהשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי.
 6.1תגמולים לעומת ציפיות (סיבות להשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי)
הפער בין הסיבות להשתתפות בעיסוקי הפנאי לבין תפיסת רמת התגמולים המתקבלים ממנו
משקף את מימוש הציפיות מההשתתפות בעיסוקי הפנאי.
 ביחס למימד החברתי-אידיאולוגי ,הדרוגים שהתקבלו מכל הקבוצות מראיםשהתגמולים היו מעבר לציפיות ,מלבד בקרב בני נוער השייכים לפיקוח הדרוזי ,שעבורם
לא נמצא הבדל מובהק בין דירוגי הסיבות לבין דירוגי התגמולים ,ביחס למימד זה.
 באשר למימד האוטונומי-עניין ,עבור ילדים ובעלי תפקידים מכל הקבוצות ,התגמוליםהמתקבלים מהעיסוק בפנאי הם מעבר לציפיות; וכנ"ל לגבי בני נוער השייכים לפיקוח
הערבי והבדואי ,להורי ילדים השייכים לפיקוח הערבי והדרוזי והורי בני נוער השייכים
לפיקוח הערבי.
 באשר למימד האינסטרומנטאלי ,עבור ילדים ובעלי תפקידים מכל הקבוצות ,התגמוליםהמתקבלים מההשתתפות בעיסוקי הפנאי הם מעבר לציפיות; וכנ"ל עבור בני נוער ,הורי
ילדים והורי בני נוער השייכים לפיקוח הערבי ולפיקוח הדרוזי.
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 באשר למימד החברתי-סטאטוס ,עבור ילדים ,בני נוער ,הורי בני נוער ובעלי תפקידים,התגמולים המתקבלים מההשתתפות בעיסוקי הפנאי הם מעבר לציפיות; וכנ"ל לגבי
הורים השייכים לפיקוח הערבי והדרוזי.
מסקנה :באופן כללי ,נחקרים מכל הקבוצות מייחסים להשתתפות בעיסוקי הפנאי שבהם הם
השתתפו ,תגמולים העולים על הציפיות .כלומר ,ציפיות הנחקרים מעיסוקי הפנאי היו נמוכות
ביחס לרמת התגמולים המתקבלים מההשתתפות בהם.
המלצה :בעקבות המסקנה לעיל ,חשוב להרחיב את היצע עיסוקי הפנאי כך שהם יענו על הצרכים
ותחומי העניין של כלל האוכלוסייה ,דבר שיבטיח הפקה מרבית של התגמולים הטמונים בפנאי.

 .6תמונה מסכמת של מצב הפנאי בחברה הערבית בישראל
 6.1מצב תשתיות הפנאי ביישובים
מצוי
 התשתיות ועיסוקי הפנאי השכיחים ביותר ביישובים ,על פי דיווחי הנחקרים מהקבוצותהשונות הם :מתנ"ס ,חוגים ,סדנאות וקורסים ,מכוני כושר (בדרך כלל פרטיים) ומגרשי
ספורט.
 התשתיות ועיסוקי הפנאי הכי פחות שכיחים ביישובים ,על פי דיווחי הנחקרים מהקבוצותהשונות הם :בית קולנוע ,סטודיו לציור ותיאטרון.
 מן הראיונות עולה כי רוב המרואיינים מדווחים על היצע מצומצם של שירותים ותוכניותחוץ קוריקולאריות .הורה ,מורה ותלמיד אמרו בנדון:
"ביישובינו  11%הם ילדים ואם לא נדאג להם עכשיו נסבול בעתיד"; "היום האמצעים
דלים ,מתקנים לספורט מאוד חשוב וחיוני לחברה ,אני רואה את הילדים משחקים
בכביש אצלנו ברחוב וזה מסוכן... .מה שיש לא מספיק להעסיק את הילדים אחרי בית
הספר ..אין מגרשים לכדורגל ,לכדורסל ,אולמות ספורט ,שיהיה להם לפחות מקום
לשחק .בריכת שחיה למשל צריכה להיות ביישוב .זו עיר גדולה וזה מאוד חיוני .משהו
שיחזיק את הילדים .אין מקומות בילוי בסביבה"; "לאפשר לילד להיות רגוע ,לספק
להם את המתקנים המתאימים למימוש עתיד ופוטנציאל".

בישובים בהם התקיימו הראיונות נמצאים מתקני פנאי מעטים ,הכוללים ,לכל היותר
מגרש כדורגל ,מגרש כדורסל ,מתנ"ס ו/או בית תרבות .אין בנמצא בתי קולנוע ,תיאטראות,
ספריות ראויות ,פארקים ,מגרשי ספורט שכונתיים ,ברכות או מתנס"ים שכונתיים .גם השירותים
הקיימים אינם מנוצלים כראוי מפאת קשיי נגישות הנובעים משלושה גורמים עיקריים:
מרחק  -למשל ,בעיר גדולה בצפון (כ 21-אלף תושבים) נאמר" :קיים מתנ"ס אחד ,הוא רחוק
מהילדים יותר מקילומטר"; "מרכז תרבות שנמצא בקצה העיר ...אני צריכה להקפיץ אותה [את
הילדה] ולפעמים זה מכביד עלי ואני מוותרת".

עלות  -המרואיינים מציינים כי הנגישות לשירותים כרוכה בתשלום גבוה מדי יחסית למצב
הכלכלי של המשפחה ולכן הורים רבים אינם יכולים לשאת בנטל ומעדיפים שלא לרשום
את ילדיהם לפעילויות אלה" :הפעילויות לא כל כך מסובסדות .ילדי השכונה הם ממעמד סוציו
אקונומי נמוך .מי מגיע לפעילויות האלה? מי שיכולים לשלם עבור פעילות ספורט ותיאטרון".
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מאידך ,יש מבין המרואיינים שציינו כי ההשקעה הכספית של המשפחה באירועים
חברתיים ומשפחתיים (חתונות וכדומה) פוגעת כנראה ביכולתם של ההורים לממן את
השתתפות ילדיהם בפעילויות ,במיוחד כשמדובר במשפחות במעמד סוציו-אקונומי נמוך.
היטיב לתאר זאת מנהל בית ספר יסודי שאמר" :אני רוצה להדגיש כאן ש[הורים ומבוגרים] לא
מפספסים שום אירוע משפחתי-חברתי כמו חתונה ,אירוסין ,ניחומים .זה לוקח מאיתנו המון שעות
והרבה כסף [ ]...וזה בא על חשבון הילדים ותרבות הפנאי .צריך לשנות את התפיסה!".

היעדר מומחיות  -יש מבין המרואיינים שהביעו ביקורת כלפי מנהלים ומפעילים של
שירותי הפנאי בישובים ,בגין היעדר כישרון והכשרה מתאימים .אמרו תלמידים" :צריך
לספק את המתקנים המתאימים למימוש עתיד ופוטנציאל ואנשים מוסמכים ומנוסים ....צריך
שהאחראים על החוגים יהיו בעלי ניסיון בתחום של הקמה וניהול מסגרות כך שהילדים יהיו

מאושרים וגם יפתחו את התחביבים שלהם" .הוסיפה על כך בעלת תפקיד שהיא גם אם
שרואיינה:
"הרבה אימהות באות אלי ,כשאני אומרת שילכו למתנ"ס ,הן אומרות ש[הילד] חוזר עם
מכות ,מוזנח ,כי צעקו עליו והוא בכה ,או היה זרוק ולא קיבלו אותו – החוג מתקיים אבל
זה שמפעיל [אותו] לא נמצא .אין מעקב [ראוי] אחרי הדברים האלה ,המפעיל לא יודע
להתנהג עם ילדים והוא מתבטא במילים לא ראויות ,וזה חוסם את הילדים .אם הילד
הלך למתנ"ס כדי ליהנות מהחוג ,החוג הופך לאויב [והוא לא ילך יותר]".

באותו עניין אמר מנהל:
"צריך להביא אנשים מבחוץ .שלא יבחרו בגלל הקשר המשפחתי והמסורת ...הילדים
הולכים למתנ"ס עושים חוגים לימודיים ,וזה מתבטא במורים ומרצים שהם מתחת
לרמה הנדרשת ,המתנ"ס בעיר קיים כבר  01שנים .הוא הופעל בשלוש השנים
האחרונות בהפעלות שהם לא מתאימות .הם מעסיקים  11-71איש שהרקע להעסקתם
הוא פוליטי".

רצוי
 מרבית הנחקרים היו רוצים שאותן תשתיות החסרות בישובים בהם הם גרים – יוקמו.בעיקר מדובר בבתי קולנוע ,סטודיו לציור ,תיאטרון וכדומה .בני הנוער ציינו עוד כי הם
היו רוצים שבישובים יהיו גם בריכות שחייה ,מחשבים ,פארקים ומסלולי הליכה.
 שיעור בעלי התפקידים השייכים לפיקוח הבדואי ,אשר דיווחו שהמתקנים והתשתיותשהוצגו בפניהם קיימים ביישוב בו הם גרים היה בדרך כלל נמוך ,בהשוואה לעמיתיהם
השייכים לסוגי הפיקוח האחרים; ודפוס הפוך התגלה ,לרוב ,בקרב בעלי התפקידים
השייכים לפיקוח הערבי.
 חיזוק לדברים שצוינו לעיל התקבל מהמידע שהופק מהראיונות .באופן כללי ,המרואייניםחושבים כי יש להגדיל באופן ניכר את מספר ומגוון המתקנים בהם מתקיימת פעילות
הפנאי בישובים ,כגון :מקומות ציבוריים ,פארקים ,בריכות שחייה ,מכוני כושר,
מתנ"סים ,מרכזי תרבות ,ספריות ,בתי קולנוע ,תיאטראות וכדומה" :לבנות תיאטרון ,מרכז
תרבותי גדול ,גנים ציבוריים מאובזרים וכדומה .כשאני לוקחת את הילדים שלי לישוב יהודי סמוך

גם אני אוהבת לשחק איתם .הייתי רוצה שהיישוב יראה כמו היישוב הזה ,מטופח" .דברים אלה,
שנאמרו על-ידי בעלת תפקיד באחד היישובים משקפים בצורה הטובה ביותר את הלך
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הרוח של מרבית המרואיינים .יתר על כן ,בעלי התפקידים מדגישים כי יש להבטיח שיהיו
מתקנים ראויים "מאובזרים טוב" ,לצרכיהם של הצעירים.
מסקנה :מצב התשתיות ומתקני הפנאי ביישובים הערביים דל וסובל ממחסור עמוק בכוח אדם
מקצועי ,בעלות לא סבירה תמורת הפעילויות הפעילויות המוצעות עבור האוכלוסיה ,ובשכיחות
שאינה תואמת את גודל האוכלוסיה וצרכיה ,בכל היישובים ובעיקר בקרב האוכלוסיה השייכת
לפיקוח הבדואי .לא פלא שכל הנחקרים ,מכל הקבוצות ,השייכות לכל סוגי הפיקוח היו מעוניינים
שכל התשתיות החסרות ביישובים בהם הם גרים יוקמו.
 6.2חוגים/קורסים עבור התלמידים :מספר ותוכן ,עלויות ומקורות מימון
6.2.1

מספר ותוכן החוגים/קורסים

 רוב הורי התלמידים ובעלי התפקידים מכל הקבוצות דיווחו שהתלמידים לא השתתפוכלל בשנה שקדמה לאיסוף הנתונים בחוגים/קורסים של פנאי ,השייכים לכל אחת
משמונה קטגוריות הפנאי שהוצגו להם.
 מבין ההורים שדיווחו כי ילדיהם משתתפים בחוגים/קורסים של פנאי ,מספרהחוגים/הקורסים השכיח הוא אחד.
 בקרב הורים ובעלי תפקידים השייכים לפיקוח הערבי ,הקורסים/חוגים השכיחים בהםהתלמידים משתתפים הם בעיקר :ספורט מאורגן על ידי מועדון ,מתנ"ס ,הורים וכדומה;
ותחביבים אמנות או משחקים .בלטו גם חוגים בנושא בידור ותרבות ,ובעלי תפקידים אף
ציינו חוגים/קורסים העוסקים בבילוי שקט.
 בקרב הורים ובעלי תפקידים השייכים לפיקוח הדרוזי ,החוגים/קורסים השכיחים בהםהתלמידים משתתפים הם :פעילויות פנאי המבוססות על מיומנויות מיוחדות; ספורט
מאורגן על ידי מועדון ,מתנ"ס ,הורים וכדומה; ותחביבים ,אמנות ומשחקים .הורי בני
הנוער ובעלי התפקידים אף ציינו חוגים/קורסים העוסקים בפעילויות חברתיות.
 הורים ובעלי תפקידים השייכים לפיקוח הדרוזי ,ציינו כי החוגים/קורסים השכיחיםבקרב התלמידים עוסקים בספורט מאורגן על ידי מועדון ,מתנ"ס ,הורים וכדומה; הורי
הילדים ובעלי התפקידים ציינו גם תחביבים ,אמנות ומשחקים .הורי נוער ובעלי תפקידים
אף ציינו חוגים/קורסים העוסקים בפעילויות חברתיות; והורים משתי הקבוצות ציינו גם
קורסים העוסקים בבידור ותרבות.
 רק בקרב נחקרים השייכים לפיקוח הדרוזי צוינו חוגים/קורסים העוסקים בפעילויותפנאי המבוססות על מיומנויות מיוחדות; והורי בני נוער ובעלי תפקידים השייכים לפיקוח
הדרוזי והבדואי (לא בקרב אלה השייכים לפיקוח הערבי) ציינו גם חוגים/קורסים
העוסקים בפעילויות חברתיות.
מסקנה :קיימת שונות רבה במספר החוגים/קורסים בהם משתתפים התלמידים ובתכנם .רוב
הורי התלמידים מדווחים כי ילדיהם לא השתתפו כלל בשנה שקדמה לאיסוף הנתונים,
בחוגים/קורסים של פנאי ואם השתתפו ,הם לרוב השתתפו בקורס/חוג אחד .החוגים/קורסים
השכיחים ביותר עוסקים בספורט מאורגן ,תחביבים אמנות ומשחקים; בידור ותרבות;
ופעילויות חברתיות .רק תלמידים השייכים לפיקוח הדרוזי השתתפו גם בחוגים/קורסים
העוסקים במיומנויות מיוחדות (לימוד שירה ,אמנות ,ריקוד ,נגינה וכדומה).
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6.2.2

עלויות החוגים/קורסים

 רוב הורי התלמידים (ילדים ובני נוער) דווחו כי עלות כל אחד מהחוגים/קורסים בהםמשתתפים ילדיהם לא עלה על  ₪ 011לחודש.
 ככל שעלות החוג/קורס עולה ,שיעור ההשתתפות יורד. חוגים/קורסים שעלותם נמוכה יחסית ,עוסקים בקטגוריות הפנאי :פעילויות חברתיות;בילוי שקט; ומועדונים ,קבוצות וארגונים.
 חוגים/קורסים שעלותם גבוהה יחסית ,על פי הורי הילדים והורי בני הנוער עוסקיםבקטגוריות :תחביבים ,אומנות ומשחקים; פנאי אקטיבי-פיזי; פעילויות המבוססות על
מיומנויות מיוחדות; וספורט מאורגן על ידי מועדון ,מתנ"ס וכדומה .הורי הילדים ציינו
גם בידור ותרבות בעוד שהורי בני הנוער ציינו גם חוגים/קורסים העוסקים בבילוי שקט.
מסקנה :על פי ההורים ,התלמידים עוסקים בעיקר בחוגים/קורסים שעלות כל אחד מהם עד
011ש"ח בחודש .ככל שעלות החוג/קורס עולה ,שיעור ההשתתפות יורד .תוכן החוגים/קורסים
שעלותם נמוכה עוסקים בפעילויות חברתיות ,בילוי שקט; ומועדונים ,קבוצות וארגונים; ואלה
שעלותם גבוהה קשורים לבידור ותרבות; תחביבים ,אומנות ומשחקים; פנאי אקטיבי-פיזי;
פעילויות המבוססות על מיומנויות מיוחדות; ספורט מאורגן על ידי מועדון ,מתנ"ס וכדומה;
ובילוי שקט.
6.2.1

מקורות המימון של חוגים/קורסים

 בין חמישית לשליש מההורים השייכים לקבוצות המושוות ויותר מ 21%-מבעליהתפקידים דיווחו כי קיימים חוגים/קורסים המוצעים לתלמידים ללא תשלום.
 מקור המימון השכיח ,על פי ההורים ובעלי התפקידים הוא הרשות המקומית .מקורותמימון נוספים של חוגים/קורסים ,שדווחו בשכיחות פחותה בהרבה הם :גוף פרטי והמגזר
השלישי (הורי ילדים ובני נוער) וגם הרשות המקומית (הורי ילדים בלבד).
 שיעור הורי הילדים השייכים לפיקוח הבדואי שדיווח כי מקור המימון הוא משרדממשלתי הוא גבוה בהרבה ,בהשוואה לשאר הקבוצות; ואילו בקרב הורים השייכים
לפיקוח הדרוזי ,שיעור אלה שדיווחו כי מקור המימון הוא המגזר השלישי ,גבוה בהשוואה
לשאר הקבוצות.
 שיעור גבוה יחסית מההורים (קרוב למחצית) ומקרב בעלי התפקידים ()17.1%-21.1%דיווח כי אינם יודעים מהם מקורות המימון של החוגים/קורסים בהם משתתפים
תלמידים ,ללא תשלום מצד ההורים.
 מקרב בעלי התפקידים( 1.0% ,פיקוח בדואי) ועד ( 11.1%פיקוח ערבי) דיווחו כי רובהחוגים/קורסים בהם משתתפים התלמידים כרוכים בתשלום מצד ההורים; שיעור בעלי
התפקידים שדיווח כי אינם יודעים אם רוב החוגים/קורסים כרוכים בתשלום מצד
ההורים נע בין ( 7.7%פיקוח דרוזי) ל( 21.2%-פיקוח בדואי).
 שיעור המנהלים/ות ,רכזי/ות החינוך החברתי והמחנכים/ות הטוענים כי רוב החוגים/קורסים המתנהלים בבית הספר כרוכים בתשלום ,דומה (יותר משליש); בעוד ששיעור
היועצים/ות שדיווחו ,הוא רק  .22.7%ממצא מטריד מתייחס לשיעור בעלי התפקידים
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שציינו כי אינם יודעים אם רוב הקורסים/חוגים המתקיימים בבית הספר כרוכים
בתשלום שהוא  07.1% ,00.1% ,7.1%ו 27.2%-עבור מנהלים/ות ,רכזים/ות חינוך חברתי,
יועצים/ות ומנהלים/ות ,בהתאמה.
 שיעור ניכר ( )10.0%-11.1%מבעלי התפקידים השייכים לסוגי הפיקוח השונים דיווח כיבית הספר לא קיבל תקציב להפעלת עיסוקי פנאי בלתי פורמאליים.
 מקרב המנהלים/ות  21.2%דיווח כי בית הספר לא קיבל תקציב להפעלת עיסוקי פנאי,ומקרב היועצים/ות  ,27.1%המחנכים/ות  20.1%ורכזי/ות החינוך החברתי .01.7%
 שיעור גבוה מקרב בעלי התפקידים השונים ,מלבד המנהלים/ות דיווח ,כי אינם יודעיםאם בית הספר קיבל תקציב להפעלת פעילויות לא פורמאליות עבור התלמידים (יועצים/ות
 ,11.1%מחנכים/ות  11.2%ו 17.1%-מקרב רכזי/ות החינוך החברתי) .ממצא דומה נמצא
עבור ההורים.
מסקנה :מתקיימים מעט חוגים/קורסים המוצעים לתלמידים ללא תשלום ,בעיקר על ידי
הרשות המקומית; אם כי קיימים מקורות מימון נוספים ,בעיקר ממשלתיים (פיקוח ערבי או
בדואי) או מגזר שלישי (פיקוח דרוזי) .לרוב ,בתי הספר אינם מקבלים תקציבים להפעיל פעילויות
לא פורמאליות בבתי הספר .שיעור גבוה מבעלי התפקידים וההורים אינו יודע אם בית הספר
קיבל תקציב עבור עיסוקי הפנאי.
המלצות (תשתיות ,חוגים/קורסים :תוכן ,מספר ועלויות ומקורות מימון) :דרוש שדרוג מידי של
מצב הפנאי בתחומים שונים:
 .0עיבוי התשתיות הקיימות ושדרוגן.
 .2הקמת תשתיות חדשות בתחומים נוספים התואמים את צרכי האוכלוסיה ועולים בקנה
אחד עם החידושים המתרחשים בתחום הפנאי.
 .1הרחבת הגיוון הנדרש בעיסוקי הפנאי על מנת שלכל דורש ימצא העיסוק המתאים לו.
 .1הנגשת התשתיות ומתקני הפנאי על מנת שימצאו במרחק סביר ויוצעו בעלות הוגנת עבור
כלל האוכלוסיה ביישובים.
 .1חשוב ביותר שהמפעילים והמדריכים ימונו/יועסקו על בסיס מומחיות המתבטאת
בתארים ובתעודות אקדמיים.

 .1שביעות רצון כללית ממצב הפנאי בחברה הערבית
 רוב הילדים (בין  70.1%עד  )72.1%הביעו שביעות רצון ממצב הפנאי בחברה הערביתולעומתם ,הרוב המכריע מקרב בעלי התפקידים הביעו חוסר שביעות רצון מהמצב (בין
 12.1%עד .)17.1%
 פילוח הנתונים לפי סוג פיקוח מלמד כי שיעור הילדים השייכים לסוגי הפיקוח השוניםשהביעו שביעות רצון ממצב הפנאי בקרב האוכלוסיה הערבית הוא גבוה.
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 שיעור בני הנוער השייכים לסוגי הפיקוח השונים ,שהביעו שביעות רצון הוא נמוך בהרבהמהשיעור המקביל של הילדים והוא קרוב למחצית.
 שיעור הורי הילדים והורי בני נוער השייכים לסוגי הפיקוח השונים שהביעו שביעות רצוןממצב הפנאי בקרב האוכלוסייה הערבית הוא נמוך מהשיעור המקביל בקרב התלמידים
(ילדים ובני נוער); שיעור שבעי הרצון מקרב הורי בני הנוער הוא בדרך כלל נמוך מהשיעור
המקביל בקרב הורי הילדים.
 שיעור בעלי התפקידים השייכים לסוגי הפיקוח השונים ,שהביעו שביעות רצון ממצבהפנאי באוכלוסיה הערבית הוא נמוך מאוד ,בין  2.0%עד  1.1%בלבד.
 בדרך כלל ,שיעור שבעי הרצון מקרב כל הקבוצות המושוות השייכות לפיקוח הבדואי הואהגבוה ביותר ואילו בקרב הפיקוח הדרוזי הוא ,בדרך כלל ,הנמוך ביותר.
בתרשים  21מוצג שיעור הנחקרים שציינו כי הם שבעי רצון ממצב הפנאי באוכלוסייה הערבית,
לפי פיקוח.
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תרשים  :21שיעור הנחקרים שציינו כי הם שבעי רצון ממצב הפנאי באוכלוסייה הערבית
בקרב ילדים ,בני נוער ,הורי ילדים ,הורי בני נוער ובעלי תפקידים
מסקנה :באופן כללי ,בני הנוער ,הורי הילדים ,הורי בני הנוער ובמיוחד בעלי התפקידים אינם
שבעי רצון ממצב הפנאי בקרב האוכלוסיה הערבית.
המלצה :שביעות הרצון ממצב הפנאי מושפעת מריבוי וגיוון עיסוקי הפנאי ,מהרמה המקצועית
בהפעלתם ,ממידת נגישותם לאוכלוסיה (בהקשר של מרחק ועלות) ,מתפיסה חיובית כלפי
ההשתתפות בפנאי ונכונות להשתתף ,ומהתאמת הפעילויות לצרכיה הייחודיים של כל תת קבוצה
(מגדר ,רמת דתיות וכדומה) .לכן ,כדי לשפר את רמת שביעות הרצון ממצב הפנאי באוכלוסיה
הערבית ,צריך לתת מענה לכל הפרמטרים שצוינו לעיל.
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 .4מי צריך להיות האחראי העיקרי לשיפור מצב הפנאי עבור האוכלוסייה
הערבית?
 בקרב נחקרים השייכים לפיקוח הערבי ,משרד החינוך דורג במקום הראשון כאחראיהעיקרי לשיפור מצב הפנאי עבור האוכלוסייה הערבית על ידי ילדים ,בני נוער ,הורי ילדים
והורי בני נוער; בעוד שבעלי תפקידים דרגו את משרד החינוך במקום השני .במקום השני
דורג השלטון המקומי על ידי בני נוער ,הורי ילדים ,הורי בני נוער ,ובמקום הראשון על ידי
בעלי התפקידים .ילדים ייחסו לעצמם את המקום השני באחריות על שינוי המצב,
ולהוריהם את המקום השלישי .בקרב שאר הקבוצות השייכות לפיקוח זה שיעור נמוך
בהרבה הטיל את האחריות על התלמידים ועל הוריהם.
 בקרב נחקרים השייכים לפיקוח הדרוזי התקבלה תמונה דומה לזו שצוירה על ידי נחקריםהשייכים לפיקוח הערבי ,להוציא את הדרוג שהוענק לשלטון המקומי על ידי הילדים (דורג
במקום שני) ועל ידי הורי בני הנוער (דורג במקום הראשון).
 בקרב נחקרים השייכים לפיקוח הבדואי ,בדרך כלל דורג משרד החינוך במקום הראשון(על ידי ילדים ,בני נוער והורי בני נוער) ,במקום השני דורג השלטון המקומי (על ידי הורי
הילדים ,הורי בני הנוער) ,ובמקום הראשון על ידי בעלי התפקידים.
 בקרב חלק מהקבוצות ,ההורים והתלמידים הוזכרו גם כן על ידי רבים ,כאחראייםפוטנציאליים לשיפור מצב הפנאי בקרב האוכלוסייה הערבית.
 מעטים מכלל הנחקרים הטילו את האחריות למצב הפנאי על בית הספר.מסקנה :בקרב כל הקבוצות ,מלבד הורי בני נוער דרוזים ובעלי תפקידים השייכים לכל סוגי
הפיקוח ,האחראי העיקרי לשינוי מצב הפנאי עבור התלמידים באוכלוסיה הערבית הוא משרד
החינוך .אך לדעת הורי בני הנוער השייכים לפיקוח הדרוזי ובעלי התפקידים השייכים לכל סוגי
הפיקוח ,האחראי העיקרי לשיפור מצב הפנאי עבור אוכלוסיה זו הוא דווקא השלטון המקומי
ואחריו בדרוג משרד החינוך.
המלצה :שינוי מצב הפנאי דורש תקציבים .משרד החינוך והרשות המקומית הם הגורמים
שצריכים לתת מענה לצורך זה .מכיוון שמערכת החינוך עוברת תהליך עמוק של הפרטה ,חשוב
לגייס גופים וקרנות שיתמכו גם הם במצב הפנאי ,ולרתום לטובת צעד זה גם קרנות הפועלות זה
מכבר במערכת החינוך .השינוי הדרוש לא יצלח אם כל המעורבים בדבר ,כולל הורים ,תלמידים,
בעלי תפקידים ,מקבלי החלטות ביישובים והאוכלוסייה כולה לא ירתמו לטובת העניין.
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נספח א :מאפייני הנחקרים
לוח  :1התפלגות (באחוזים) של נתוני הרקע לפי סוגי הנחקרים השונים
נתוני רקע

משתנים

קטגוריות

מאפייני
הנחקרים

מאפייני
משפחה

ילדים

הנחקרים
בני
הורי
נוער
ילדים

מגדר

בנות
בנים

1.12
1.11

1.11
1.12

שכבת גיל

ו'
ז'
ח'
ט'
י'
יא'

1.11
1.11
1.12

1.11
1.11
1.10

השתייכות
דתיות

מוסלמים
נוצרים
דרוזים

1.71
1.02
1.01

רמת דתיות

דתי
מסורתי
חילוני

1.22
1.11

1.12
1.11
1.21

הורי
בני
נוער
1.21
1.10

1.11
1.11
1.01

1.71
1.02
1.01
1.10
1.10
1.11

רמת דתיות
אם

דתית
מסורתית
חילונית

1.70
1.21
1.12

1.71
1.22
1.11

רמת דתיות אב

דתי
מסורתי
חילוני

1.22
1.11
1.11

1.11
1.11
1.17

רמת השכלת
אם

יסודי
תיכון
מכללה/
אוניברסיטה
לא יודע

1.12
1.11
1.11

1.00
1.11
1.10

1.27

1.01

רמת השכלת
אב

יסודי
תיכון
מכללה/
אוניברסיטה
לא יודע

1.12
1.11
1.21

1.11
1.11
1.11

1.11

1.11

תעסוקת
הורים

אם עובדת
אבא עובד

1.12
1.11

1.10
1.17

מצב סוציו-
אקונומי של
המשפחה

נמוך/נמוך
מאוד
בינוני
גבוה/גבוה
מאוד
לא יודע

1.07

1.17

1.01

1.22

1.11

1.22

1.20

1.12

1.21

1.17
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בעלי
תפקידים

נתוני רקע

משתנים

קטגוריות

מאפייני בית
הספר

פיקוח

ערבי
דרוזי
בדואי

1.71
1.02
1.01

גודל יישוב

קטן
בינוני
גדול

1.11
1.11
1.21

מאפייני
ההורים
והמשפחה

מאפייני בעלי
התפקידים

ילדים

הנחקרים
בני
הורי
נוער
ילדים

הורי
בני
נוער

בעלי
תפקידים

1.71
1.01
1.07

1.71
1.01
1.01

1.21
1.01
1.01

1.21
1.01
1.07

1.11
1.11
1.21

1.12
1.11
1.10

1.101
1.101
1.27

1.17
1.12
1.27

מגדר

אבות
אמהות

1.17
1.27

1.12
1.11

השתייכות
דתיות

מוסלמים
נוצרים
דרוזים

1.71
1.00
1.01

1.77
1.12
1.07

רמת דתיות

דתי
מסורתי
חילוני

1.21
1.27
1.17

1.27
1.22
1.17

מצב משפחתי

נשוי
אלמן
פרוד
גרוש

1.12
1.12
1.10
1.10

1.12
1.12
1.10
1.10

רמת השכלה

יסודית
תיכונית
אקדמאית

מצב תעסוקה

עובד
לא עובד

1.00
1.11
1.12
1.11
1.10

1.00
1.11
1.11
1.11
1.10

מצב סוציו
אקונומי של
המשפחה

נמוך/נמוך
מאוד
בינוני
גבוה/גבוה
מאוד
לא יודע

1.07

1.01

1.22
1.20

1.22
1.21

סוג התפקיד

מנהל
יועץ/ת
מחנך/ת
רכז/ת חברתי

1.20
1.01
1.11
1.07

מגדר

אישה
גבר

1.11
1.11

השתייכות
דתית

מוסלמים
נוצרים
דרוזים

1.21
1.07
1.01
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נתוני רקע

ילדים

הנחקרים
בני
הורי
נוער
ילדים

הורי
בני
נוער

בעלי
תפקידים

משתנים

קטגוריות

רמת דתיות

דתי
מסורתי
חילוני

1.27
1.11
1.21

מצב משפחתי

נשוי
אלמן
פרוד
גרוש
רווק/ה

1.101
1.111
1.1
1.11
1.11

רמת השכלה

תיכונית/על
תיכונית
תואר ראשון
ממכללה
למורים
תואר ראשון
אוניברסיטאי
תואר שני
ושלישי

1.12

מצב סוציו
אקונומי של
המשפחה

נמוך/נמוך
מאוד
בינוני
גבוה/גבוה
מאוד

1.01
1.22
1.11
1.12
1.71
1.21

הערה .הנתונים המופיעים בלוח ,במאפייני ההורים ,מתייחסים לה ורה שמילא השאלון
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נספח ב :הגדרת המשתנים
הגדרת המשתנים
המשתנים מוגדרים בחלק זה על פי מאפייני בית הספר ,מאפייני הנחקרים ,מאפייני ההורים
והמשפחה ומאפייני בעלי התפקידים .בנוסף מוגדרים מאפייני הפנאי הכוללים היקף עיסוקי
הפנאי ,עיתוי עיסוקי הפנאי ,מיקום עיסוקי הפנאי ,העדפת סוג עיסוק הפנאי-חופשי מאורגן,
מעורבות הורים ואחרים בעיסוקי הפנאי .וכן מוגדרים הסיבות והגורמים להשתתפות בפנאי,
עמדות ורצון להשתתף בפנאי ,תגמולים ושביעות רצון מהעיסוק בפנאי.
מאפייני התלמידים
 .0מגדר התלמיד/ה :בן ,בת
 .2שכבת גיל :לומד בכיתה :ו' ,ז' ,ח' ,ט' ,י' ,יא
 .1השתייכות דתית של בני הנוער :מוסלמי ,נוצרי ,דרוזי
 .1רמת הדתיות של בני הנוער :דתי ,מסורתי ,חילוני
מאפייני ההורים ,בעלי התפקידים והמשפחה
 .1מגדר ההורים ובעלי התפקידים :גבר ,אישה
 .2השתייכות דתית של ההורים ובעלי התפקידים :מוסלמי ,נוצרי ,דרוזי
 .7רמת הדתיות של ההורים ובעלי התפקידים :דתי ,מסורתי ,חילוני
 .1רמת השכלה של ההורים ובעלי התפקידים שהשיבו לשאלון :יסודי ,תיכון ,מכללה,
אוניברסיטה ,לא יודע (בני הנוער עבור הוריהם) ,תואר ראשון ,תואר שני ,תואר שלישי
(עבור בעלי התפקידים)
 .1מצב תעסוקה של ההורים :עובד/ת ,לא עובד/ת
 .01מצב חברתי-כלכלי של המשפחה (בני נוער ,הורים ובעלי תפקידים) :נמוך ,בינוני ,גבוה
מאפייני בית הספר:
 .00סוג פיקוח :ערבי ,דרוזי ,בדואי
 .02דרג בית הספר (עבור בעלי תפקידים) :ו-ח לעומת ט-י"א
 .01גודל יישוב :קטן (עד  01111תושבים) ,בינוני (בין  01,111ל 21,111תושבים) ,גדול )מעל
.)21,111
מאפייני עיסוקי הפנאי:
א .תוכן עיסוקי הפנאי
 .01שכיחות (באחוזים) עיסוקי הפנאי של התלמידים (ותפיסת ההורים/בעלי התפקידים את
השתתפות בנם/בתם/תלמידיהם) במהלך ארבעת החודשים שקדמו לאיסוף הנתונים (יוני
.)2100
 .01שכיחות (באחוזים) עיסוקי התלמידים בקטגוריות הפנאי (ותפיסת ההורים את
השתתפות בנם/בתם).
 .02שכיחות (באחוזים) קטגוריות הפנאי המועדפות על התלמידים ותפיסת ההורים ובעלי
התפקידים את העדפות התלמידים.
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 .07אחוז ההורים ובעלי התפקידים שהיו רוצים הכי הרבה להשתתף בקטגוריות עיסוקי
הפנאי במהלך ארבעת החודשים שקדמו לאיסוף הנתונים.
ב .היקף עיסוקי הפנאי:
 .01מספר ימים ממוצע בשבוע שמקדישים התלמידים לעיסוקי פנאי חופשי (תפיסת ההורים
ובעלי התפקידים את מספר ימים הממוצע בשבוע שמקדיש בנם/בתם/תלמידיהם לפנאי
חופשי).
 .01מספר שעות ממוצע ביום שמקדישים התלמידים לעיסוקי פנאי חופשי (תפיסת ההורים
ובעלי התפקידים את מספר ימים הממוצע בשבוע שמקדיש בנם/בתם/תלמידיהם לפנאי
חופשי).
 .21מספר ימים ממוצע בשבוע שמקדישים התלמידים לעיסוקי פנאי מאורגן (תפיסת ההורים
ובעלי התפקידים את מספר ימים הממוצע בשבוע שמקדיש בנם/בתם/תלמידיהם לפנאי
חופשי).
 .20מספר שעות ממוצע ביום שמקדישים התלמידים לעיסוקי פנאי מאורגן (תפיסת ההורים
ובעלי התפקידים את מספר ימים הממוצע בשבוע שמקדיש בנם/בתם/תלמידיהם לפנאי
חופשי).
 .22מספר ימים ממוצע בשבוע שהתלמידים היו רוצים להקדיש לעיסוקי פנאי חופשי (תפיסת
ההורים ובעלי התפקידים את מספר ימים הממוצע בשבוע שמקדיש בנם/בתם/תלמידיהם
לפנאי חופשי).
 .21מספר שעות ממוצע ביום שהתלמידים היו רוצים להקדיש לעיסוקי פנאי חופשי (תפיסת
ההורים ובעלי התפקידים את מספר ימים הממוצע בשבוע שמקדיש בנם/בתם/תלמידיהם
לפנאי חופשי).
 .21מספר ימים ממוצע בשבוע שהתלמידים היו רוצים להקדיש לעיסוקי פנאי מאורגן
(תפיסת ההורים ובעלי התפקידים את מספר ימים הממוצע בשבוע שמקדיש
בנם/בתם/תלמידיהם לפנאי חופשי).
 .21מספר שעות ממוצע ביום שהתלמידים היו רוצים להקדיש לעיסוקי פנאי מאורגן (תפיסת
ההורים ובעלי התפקידים את מספר ימים הממוצע בשבוע שמקדיש בנם/בתם/תלמידיהם
לפנאי חופשי).
ג .מאפייני "פנאי רציני"
 .22השקעת מאמץ בפנאי  -מתאמץ ללמוד יותר כדי להשתפר בעיסוק הפנאי המועדף (כן ,לא,
לא יודע).
 .27התמדה בפנאי  -הקדשת זמן לא מתוכנן לפעילות המועדפת (כן ,לא ,לא יודע).
 .21העמקה בפנאי  -רצון להרחיב בעתיד את עיסוק הפנאי המועדף (כן ,לא ,לא יודע).
ד .חוגים/קורסים עבור התלמידים (דיווח הורים)
 .21מספר החוגים שבהם משתתפים התלמידים (לא משתתף ,חוג אחד ,שני חוגים ,שלושה
חוגים ,אחר).
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 .11עלות חודשית עבור חוגים/קורסים בהם משתתפים התלמידים (עד  ,₪ 011עד  ,211עד
 ,111מעל -1 ,111לא השתתף).
 .10קורסים/חוגים בהם התלמידים משתתפים ואינם כרוכים בתשלום מצד הוריהם (כן ,לא,
לא יודע).
 .12קיום מקורות מימון של פעילויות פנאי לילדים ביישוב בו את/ה גר/ה (כן ,לא ,לא יודע).
 .11מקור המימון של פעילויות הפנאי ביישוב בו את/ה גר/ה (בית ספר ,הרשות המקומית,
משרד ממשלתי ,גורם פרטי ,מגזר שלישי ,מוסד חינוכי ,אחר ,לא יודע).
ד .עיתוי עיסוק הפנאי
 .11העיתוי המועדף על הנחקרים להשתתפות בעיסוקי הפנאי (אחרי שעות הלימודים ,רק
בסופי שבוע ,רק בחופשות הגדולות ,בסופי שבוע ובחופשות הגדולות" ,אחר"-בכל
הזדמנות).
 .11העיתוי המועדף על ההורים ובעלי התפקידים להשתתפות התלמידים ברוב עיסוקי
הפנאי.
 .12תפיסת התלמידים את העדפת הוריהם ,את העיתוי הרצוי להשתתפותם בעיסוקי הפנאי.
ה .מיקום עיסוק הפנאי
 .17העדפת הילדים ובני הנוער את המיקום בו יתקיימו רוב עיסוקי הפנאי שלהם (בתוך
הישוב ,מחוץ לישוב).
 .11תפיסת התלמידים את העדפת ההורים את המיקום הרצוי לקיום רוב עיסוקי הפנאי של
התלמידים (בתוך הישוב ,מחוץ לישוב ,ההורים יעדיפו את מה שהילדים/בני הנוער
רוצים ,לא יודע).
 .11העדפת ההורים/בעלי התפקידים את מיקום רוב עיסוקי הפנאי של ילדיהם/תלמידיהם
(בתוך הישוב ,מחוץ לישוב ,לא משנה לי ,אעדיף את מה שהילדים/בני הנוער ירצו).
 .11המקום ביישוב בו מתקיימים רוב עיסוקי הפנאי של הילדים/בני הנוער (בבית ,בחצר
הבית ,בבית של קרובים/חברים ,בשכונה ,במועדון הספורט ,במתנ"ס ,במועדון החברתי,
באזורים פתוחים ,בבית הספר ,בקניון).
 .10תפיסת הילדים/בני הנוער את העדפת ההורים באשר למקום ביישוב בו יתקיימו רוב
עיסוקי הפנאי שלהם (בבית ,בחצר הבית ,בבית של קרובים/חברים ,בשכונה ,במועדון
הספורט ,במתנ"ס ,במועדון החברתי ,באזורים פתוחים ,בבית הספר ,בקניון).
 .12המקום ביישוב בו מתקיימים רוב עיסוקי הפנאי של הילדים/בני הנוער על פי
ההורים/בעלי התפקידים (בבית ,בחצר הבית ,בבית של קרובים/חברים ,בשכונה ,במועדון
הספורט ,במתנ"ס ,במועדון החברתי ,באזורים פתוחים ,בבית הספר ,בקניון ,ההורים
יעדיפו את מה שבני הנוער רוצים).
ו .העדפת סוג עיסוק הפנאי (חופשי/מאורגן)
 .11תפיסת ההורים ובעלי התפקידים את סוג הפנאי בו עוסקים התלמידים רוב (חופשי,
מאורגן).
 .11העדפת התלמידים את סוג עיסוקי הפנאי שלהם (חופשי ,מאורגן).
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 .11תפיסת בני הנוער את העדפת המבוגרים (הורים ובעלי תפקידים) באשר לסוג עיסוקי
הפנאי שלהם (חופשי ,מאורגן ,יעדיפו מה שהתלמיד יעדיף ,לא משנה להם ,לא יודע).
ז .מעורבות תלמידים עם אחרים והורים בעיסוקי הפנאי
 .12עם מי הילדים/בני הנוער נמצאים במהלך עיסוקי הפנאי (לבד ,עם בני משפחה ,עם
חברים ,עם ילדים/בני נוער אחרים בגילם ,עם אחרים מבוגרים).
 .17תפיסת התלמידים את העדפת הוריהם עם מי ימצאו לרוב בשעות הפנאי (לבד ,עם בני
משפחה ,עם חברים ,עם ילדים/בני נוער אחרים בגילם ,עם אחרים מבוגרים ,ההורים
יעדיפו את מה שילדיהם רוצים ,לא משנה להם ,לא יודע).
 .11העדפת ההורים ובעלי התפקידים עם מי בנים/בנות ימצאו בשעות הפנאי (לבד ,עם בני
משפחה ,עם חברים שלהם ,עם ילדים/בני נוער אחרים בגילם ,עם אחרים מבוגרים,
ההורים ובעלי התפקידים יעדיפו את מה שילדיהם/תלמידיהם רוצים).
 .11קיום קשר בין תלמידים לבין עמיתים אחרים בעיסוקי הפנאי (כן ,לא ,לא יודע).
 .11עיסוקי פנאי משותפים בין תלמידים והורים (מידה מועטה מאוד ,מידה מועטה ,מידה
בינונית ,מידה רבה ,מידה רבה מאוד).
 .10קיום תשתיות ומתקני הפנאי ביישובים (כן ,לא ,לא יודע).
 .12מידת הרצון שיהיו ביישוב תשתיות (על פי הורים ובעלי תפקידים) (סולם ליקרט
=0במידה מועטה מאוד עד =1במידה רבה מאוד).
 .11שביעות רצון ממצב פעילות הפנאי בחברה הערבית (כן ,לא).
 .11האחראי העיקרי למצב הפנאי בחברה הערבית (התלמידים ,ההורים ,בית הספר ,השלטון
המקומי ,משרד החינוך ,אחר).
הגדרת משתנים שנבנו במהלך עיבוד הנתונים
 .11סוג השאלון :ילדים ,בני נוער ,הורי ילדים ,הורי בני נוער ,בעלי תפקידים.
 .12דת היישוב :מוסלמי ,נוצרי ,דרוזי ,מוסלמי+נוצרי ,מוסלמי+נוצרי+דרוזי.
 .17סיבות להשתתפות תלמידים בעיסוקי הפנאי (תפיסת ההורים ובעלי התפקידים את
הסיבות להשתתפות התלמידים) ,מצוי ורצוי :חושבו ארבעה ציוני אינדקס עבור ארבעת
מימדי הסיבות (חברתי-אידיאולוגי ,אוטונומי-עניין ,אינסטרומנטאלי וחברתי-סטאטוס).
סולם המדידה הוא מ 0-השפעה נמוכה מאוד של הסיבה עד  1השפעה רבה מאוד.
 .11הגורמים להשתתפות תלמידים בעיסוקי הפנאי (תפיסת ההורים ובעלי התפקידים את
הגורמים להשתתפות התלמידים) ,מצוי ורצוי :חושבו ארבעה ציוני אינדקס עבור ארבעת
מימדי הסיבות (אישי ,משפחה ואחרים ,קהילתי ויישובי) .סולם המדידה הוא מ0-
השפעה נמוכה מאוד של הגורם עד  1השפעה רבה מאוד.
 .11עמדות כלפי עיסוקי הפנאי באופן כללי :חושבו שלושה ציוני אינדקס עבור שלושת מימדי
העמדות (רגשי ,התנהגותי ורווחה ובריאות) .סולם המדידה הוא מ 0-עמדה הכי פחות
חיובית עד  1עמדה חיובית ביותר כלפי עיסוקי הפנאי.
 .21מידת רצון התלמידים לעסוק בקטגוריות הפנאי :חושבו תשעה ציוני אינדקס עבור תשע
קטגוריות עיסוקי הפנאי (תחביבים ,אמנות ומשחקים; פעילויות חברתיות; בילוי שקט;
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פעילויות פנאי המבוססות על מיומנויות מיוחדות; ספורט מאורגן על ידי מועדון ,מתנ"ס
הורים וכדומה ,מועדונים קבוצות וארגונים ,פנאי אקטיבי-פיזי ,בידור ותרבות ועיסוקים
במטלות בית ועבודה בשכר) .סולם המדידה הוא מ 0-מידה נמוכה מאוד של רצון עד 1
מידה רבה מאוד של רצון לעסוק בקטגוריות הפנאי.
 .20תגמולים המתקבלים מהשתתפות התלמידים בעיסוקי הפנאי (תפיסת ההורים ובעלי
התפקידים את התגמולים) .חושבו ארבעה ציוני אינדקס עבור ארבעת מימדי התגמולים
(חברתי-אידיאולוגי ,אוטונומי-עניין ,אינסטרומנטאלי וחברתי-סטאטוס) .סולם המדידה
הוא מ 0-השפעה נמוכה מאוד של הסיבה עד  1השפעה רבה מאוד.
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