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  מבוגרים בדבורייהשל סקר רצונות פנאי 
  
  רקע  .1

  
   דבורייהאודות

מקור . מועצה מקומיתנהלת אותו  מ1961אשר מאז ,  בגליל התחתוןדבורייה הוא כפר

 שם , ואכן. שפירושה מקום לרעיית צאן,”דבר ” מילה הכנענית ב-דבורייה  - שמו של הכפר 

 15-במרחק של כ ,תבורהלמרגלות הכפר שוכן  .מרעהאדמות  העשיר ב,זה מתאים לכפר

 מטר 170גובה ב ,הרהבנוי על צלע והוא , נסיעה מנצרת דקות 25-דקות נסיעה מעפולה וכ

 על שיפוע תלול יםהכפר בנויבתי רוב . חיבור שבין ההר למישורבסמוך ל, מעל פני הים

תושבי  .עד ארבע תקומה אחשל בתים בני  ,מסורתי-כפריסגנון בהיא  הבנייה כאשר, יחסית

  .  ילדים3,789- ו20 מבוגרים מעל גיל 4,967מהם ,  נפש8,756מונים , כולם מוסלמים, הכפר

  חינוך

בתי ספר יסודיים ותיכוניים ומערכת , מערכת החינוך של הכפר כוללת מוסדות לגיל הרך

   :תחינוך בלתי פורמאלי

גני  11 ;עמותותאותם מפעילות ) 3-0לגילאי ( מעונות פרטיים בכפר שלושה :הגיל הרך

 חמישה של ואסלאמיותעמותות של  חמישה, של הרשות המקומיתאחד (טרום חובה 

  . אחדגן טיפוליביניהם , גני חובהוכן שמונה , )פרטיותעמותות 

כיתת יש בכל אחד מהם ש,  בתי ספר יסודייםשלושהבכפר פועלים :  יסודייםבתי ספר

  .חינוך מיוחד

  . יבת ביניים אחת ושני בתי ספר תיכונייםבכפר פועלת חט:  ותיכוןחטיבת ביניים  

,  המעניק שירותי הדרכה לצוותי הוראה,ימרכז אזור  -”ה”פסג”: מוסדות נוספים ותמיכה   

  ).י"שפ ( שירות פסיכולוגי יישוביוכן 

חברה וספורט , נוער, רחב של פעילויות תרבותנמתקיים מערך כפר  ב:חינוך לא פורמאלי

הפעילויות מתקיימות במתקני . ובשיתוף מחלקת החינוךהמקומי ס ”באחריות המתנ

ת לכלל האוכלוסייה על פי קבוצות ומיועדהן ו, ב החינוך והספורט הפזורים ביישו,התרבות

  .מבוגרים וקשישים , נוער,ילדים, גיל רך :גיל

 הכשרה ,ספורט, מוזיקה, ס ובאולם הספורט מתקיים מגוון חוגים בתחומי האמנות”במתנ

   .מבוגרים ולכלל הקהילה ,נשים, חברתיות לנוער-מקצועית ופעילויות קהילתיות

רפואיים - שירותים פראהמעניקה, אזורית להתפתחות הילדס פועלת גם יחידה ”במתנ

  .ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה,  ריפוי ודיבור שללחברי קופות החולים השונות בתחומים

תוכנית העשרה ופנאי לאוכלוסיית החינוך   -ס פרויקט קהילה נגישה ”בנוסף מפעיל המתנ

  .המיוחד

  

  



 3

  ספרייה

אחד מבתי ספריות בכל קיימות בנוסף . ישובית ציבורית י ספרייה במרכז הכפר פועלת

  .גדולותושתי ספריות חדשות לקום ת ומתוכננוכרגע , הספר

  בריאות

 ה כוללת תחנה לבריאות המשפחה ושלושה סניפי קופות חוליםימערכת הבריאות בדבורי

  .מכבי ומאוחדת, כלליתה  קופת חולים–

  הכנסה

שיעור השכירים .  מן הממוצע הארצי36% -ההכנסה הממוצעת לנפש בדבורייה נמוכה ב

והעצמאים המרוויחים פחות משכר מינימום או מהשכר הממוצע במשק גבוה יחסית ושיעור 

 גם שיעור בעלי תעודות בגרות נמוך מן .) ממוצע ארצי20% לעומת 14%(האקדמאים נמוך 

כה ונמבכפר  תאקונומי  הסוציורמהה ). ממוצע ארצי36%-  לעומת כ24%(הממוצע הארצי 

בהשוואה הנמוכה , םתושביהשל הממוצעת  ברמת החיים עובדה הבאה לביטוי, יחסית

 מתוך 4כלכלי -ס באשכול חברתי”למהסווג על ידי מכפר ה .לרמת החיים הממוצעת בארץ

10 .  

   רווחה

אליו מגיעים קשישים , בית אבות ראשון מסוגו במגזר הערבי  -  ש אזורי”מעביישוב פועל 

בניהול המוסד שותפים  ו,עמותהאת בית האבות מפעילה . בארץרבים היישובים העמכל 

שוב יביכן פועל  .נציגי רשויות ונציגי ציבור מהאזור,  משרדי הממשלה השוניםם שלנציגי

  .רם- עמותת יעדאותו מפעילה מועדון 

   דת

  . חנות ספרים וחדרים לחוגי לימוד,  המפעילים גם כיתות לימוד גן, מסגדיםארבעהבכפר 

  .ל תושבי הכפר הם מוסלמים ורובם מקיימים את מצוות הדתכ

  תיירות

  : עשיר באתרי תיירות משלושה סוגים,הסביבהשובי ייכמו רבים מ, הידבוריהכפר      

  קדושים לנוצריםה בעיקר אתרים , והיסטוריתתאתרי תיירות בעלי משמעות ארכיאולוגי .1

  אתרי טבע ונקודות תצפית. 2

  אתרי התיישבות. 3

  שוביים בתוך היאתר

   השליחיםהשרידי כנסיית שמונ .1

בתים עתיקים  מספר רב שלוכן ,  שקשה למצוא דוגמתו במקומות אחרים,בד יין שלם .2

 בית גדול ,”הטירה”כגון ,  שניתן להפכם למקומות ביקור ואירוח, שוניםותהבנויים בסגנונ

  .במרכז הכפרהשוכן 
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  הסקרעל  .2

 לבצע סקר מקיף  בבקשהפנו לאגף למחקר ופיתוחס דבורייה ומחוז חיפה והעמקים "מתנ

 לשפר את , על פי צרכי הקהילה ס"תוכניות המתנבמטרה לעדכן את כפר בקרב תושבי ה

  .ס"שתמשים בשירותי המתנלהרחיב את ציבור המביישוב ו ושלהרלבנטיות 

  הליך

ות צושל התקיים דיון מעמיק  בטרם נוסח השאלון .שאלוןשבנתה , קבוצת מיקודהוקמה 

 בהדרכת המפתחת המחוזית ובסיוע אגף מחקר ,וקבוצת מיקוד של תושביםס "המתנמטעם 

 שמונהמהם , 20-65 טווח הגילים  משתתפים ב14 קבוצת המיקודבסך הכל כללה  .ופיתוח

  .  השאר גבריםוכל ,  נשיםשלושהקבוצה כללה   . אנשי צוותשישהותושבים 

  מהות הדיון

, ס"מתנהת יו להגיע לפעילואנשיםמה מניע ומעודד : יותהקבוצה דנה בשתי שאלות מרכז

  . אלהת יו להגיע לפעילוהםמונע מ/ומה מעכב

  שיטה/דרך הדיון

 פו חלקם הוסי.כל אחד מהמשתתפים הביע את דעתוכאשר , הדיון התנהל בסבב

ההתייחסות של כל משתתף הייתה לרוב . קבוצהב ם אחריםעלו חבריה לדברים שווהתייחס

הדעות התבצע תוך כדי הבעת ).  חברתיעמדמין ומ, גיל(ת /היא נמצא/הואמהמקום בו 

  . יהם של המשתתפיםלהבין לעומק את כוונותבמטרה תשאול נוסף 

  

    השתתפותהמעודדים תחומי עניין . א

אנשים להגיע ולהשתתף המעודדים  ,זיהוי תחומי עניין/מיפוינערך תהליך של בחלק זה 

   :הם כלהלןריכזו חברי קבוצת המיקוד עניין שתחומי ה. ס" המתנבפעילויות

 הרצאות בנושאי בריאות ואורח חיים בריא  �

פתיחת תיקים פליליים בקרב במטרה למנוע הרצאות וסדנאות בנושאי חוק ומשפט  �

 )' וכועבירות תנועה, עבירות אלימות(בני נוער וצעירים 

 הרצאות בנושאי בטיחות בדרכים �

המשתתפים הציעו שאת ההרצאות ישאו : הערה(ליה דיונים והרצאות בנושאי אקטוא �

 מובילים ציינו כמה שמות של אנשי מקצועואף , אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע מהיישוב

 ) פרופסוראו דוקטור בעלי תואר , ביישוב

של סוגיות חברתיות כגון נגישות להשפיע על במטרה נושאים חברתיים להתנדבות  �

   ועודמוסדות ציבור וביישובלנכים 

 הקמת ועדות קהילתיות לתכנון וחשיבה על נושאים חברתיים וקהילתיים ביישוב  �

ויספק משחקי , ימים בשבועמספר  מדי יום או שיפעל, גמלאיםמועדון חברתי ל �

 טיוליםואקטואליה , משחקי חברה, שחמט

 חיזוק קשרים חברתיים ביישוב ובין אנשי הקהילה  �
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 הכשרה מקצועית לנשים ונערות צעירות  �

ידע והעשרה בנושאים ,  מודעות–עצמה והתפתחות אישית לנשים ונערות צעירות ה �

 שונים

 יסודי לחטיבהה מ ספרפעילות בנושא מעבר תלמידי בתי �

 )תיכוןהסיוע להכוון לימודי לאחר (ב " י-א"הכוונה מקצועית לתלמידי י �

  בין אם לילדחיזוק הקשר  ל-ילדים ואמהות לפעילויות משותפות  �

 א וכתוב לנשים וגברים שלא למדו כלל לימודי קרו �

 םהלימודיאת השלמת השכלה לנשים וגברים שלא סיימו  �

  אשכולות של משפחות –טיולי משפחות  �

 ארכיאולוגיים ואתרים היסטוריים בסיורים לימודיים  �

  ועודרפסודהשיט ב, קארטינג,  סנפלינג–לצעירים פעילות אתגרית  �

, אקסל, וורד, גרפיקה, פוטושופ, מצגות, רים עיצוב את -לצעירים לימודי מחשבים  �

 אינטרנט 

 מזכירותלימודי  כגון –לנשים צעירות אקדמיה להכשרה מקצועית  �

 עצמיתמודעות ל סדנאות ,הקקרמיוציור עץ וציור זכוכית ,  תכשיטנות-לימודי אמנויות  �

 ס "חדשנות וחידושים בפעילויות המתנ �

 תצוגת אופנה , ערבי נשים �

 ערבי תרבות �

 גות תיאטרון הצ �

 ערבי דיוןל ם והזמנת במאיםדוקומנטרייהקרנת סרטים  �

 שירה וספרים, כתיבהעל ערבי סופרים ודיון  �

 אגרוף,   היאבקות-תחרויות ספורט  �

  תי הספר הרצאות וסדנאות להורים בנושאי חינוך ילדים והתנהגות בב �

 מסגרות לילדים מחוננים  �

  

  הפצת מידע ביישוב . ב

להפיץ ביישוב היעילות את דעתם באשר לדרכים קבוצת המיקוד רי חבהביעו בחלק זה 

  :דרכי ההפצה שצוינו הן כלהלן. לקהלי יעד שוניםכך שיתאימו , ס"מידע על פעילויות המתנ

 דיוור ישיר לבתי אבבאנרים באתרי אינטרנט ו �

  ןטלפובהתקשרות אישית  �

על פעילויות  בהפצת מידעכדי לסייע  , אימאם המסגדכמו, שיתוף בעלי השפעה �

 תפילות יום שישי  מהלך בס "המתנ

 ס "שגרירים לפעילויות המתנשישמשו  ,רשת חברתית של מתנדביםהקמת  �

 בעלי עניין בקידום הנושא עצמם  שהם ,פרסום באמצעות פעילים ומשתתפים �
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 פעילויות להטבות לנרשמים וחלוקת מתנות  �

דמויות מוכרות ויפעיל כפר השכונות בברחובות ושיסתובב  ,יקה ורמקולז מוםרכב ע �

 ). פוקסי למשל(ומשעשעות עבור ילדים והורים 

 פרסום בהשקעה  �

   

  ס"מתנהפעילויות השתתפות במעכבים הגורמים . ג

 הגורמים המונעים מהתושבים ,לדעתם,  לציין מה הםת המיקודכאן התבקשו חברי קבוצ

  :הגורמים שצוינו הם כלהלן .ס"להצטרף לפעילויות המתנ

   של התושביםתחומי הענייןשאינן תואמות את ות פעילוי �

 פעילויות מוגבל מדי של מגוון  �

  מןלא כל התושבים יודעים על קיוש, על פעילויות בעלות ענייןמידע לבנגישות מחסור  �

 הורים עובדיםבקרב  זמן תמגבל �

שמונעת השתתפות של הורים , 20:00שעה העד  -ס "פתיחה של המתנהשעות  �

   לילדים קטנים

בימים בהם , בסוף השבועס סגור "המתנ: שאינם מתאימים להוריםימי פעילות  �

 ההורים אינם עובדים או לומדים

ס ואין להם אמצעי "המתנמתגוררים רחוק מחלק מהאנשים : מרחק גיאוגרפי �

   אליותחבורה להגיע

לא ליווי ילדים לפעילויות לשליחת  המקשים על, יםכבישה  לאורךמדרכותהיעדר  �

 מתאונות דרכים בשל חשש

 ס "ילדיהם למתנאת ורים אין רכב להסיע ה/לחלק מהנשים �

את להאריך מוטב  .רב מדיהמאמץ להגיע לחוג של שעה   -הקצר משך הפעילות  �

 אנשים עם מוגבלות או עם קשיי תחבורהב בעיקר כשמדובר, פעילותהשעות 

יפול טב שאינה קשורה ,לפעילותהתנגדות הבעל לצאת נתקלות בחלק מהנשים  �

 משפחה בילדים וב

 אחרות  לפעילויותלצאתלא מותיר להן זמן , המוטל על נשים רבות, עול הטיפול בבית �

 על היציאההילדים בבית מקשה נוכחות  �

משפחות מעוטות יכולת או ס יקר מדי עבור "התשלום הנדרש עבור פעילויות המתנ �

 מרובות ילדים

 )םלעומת פעילויות בחינ (עצם הצורך בתשלום מרתיע �

, פלאפוניםבם מיצילו באמצעות )בערבי נשיםכגון (צניעות האישה חשש מפגיעה ב  �

 שיופצו ברבים

 אמצעים בעלי ס משרת רק "המתנשקובעות כי  ,דעות קדומות �
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  מבוגרים בשעות הפנאיהעיסוקי . ד

לדעתם ות יפיינופעילויות הפנאי האמה הן לציין ת המיקוד כאן התבקשו חברי קבוצ

  :הפעילויות שצוינו הן כלהלן. דבורייה תושבי הכפרל

 משחקי קלפים  �

 קריאת ספרים  �

   אדמהנטיעה וטיפול ב �

 תפילה במסגד  �

 )חברים, מפגש עם שכנים(דיואן בבית  �

  ר הצהרייםמנוחת אח, מנוחת צהריים �

 מועדון חברתיבילוי ב �

 נכדיםהילדים וה, המשפחהבילוי עם  �

 ביקורים חברתיים  �

 )חברים, בת זוג/ בןעם, לבד (יביתספורטצעידה  �

 ) משפחות או מספרמשפחההעם (טיולים בטבע  �

 'שטרנג ,משחקי שש בש �

 עבודות יד , מלאכת יד �

 )במועדוני נרגילה, עם חברים, לבד(רגילה נעישון  �

 גלישה באינטרנט, משחקי מחשב �

 קולנוע  �

 טלוויזיה  �

 ניםמגזיו ניםקריאת עיתו �

 מרכזים מסחרייםבוקניונים ביקור ב �

 מסעדות �

 קפה בתי  �

 )משפחה, חברים, עם חברות(בפלאפון שיחות  �

 ים שפת היציאה ל �

   

הופץ באופן רנדומאלי לכל ש, שאלון נבנהקבוצת המיקוד חברי נקודות שריכזו בעקבות ה

לאחר מכן ונאסף לביתו של כל משתתף השאלון הובא .  פנקס הבוחריםעל פי, תושב עשירי

  .על ידי מתנדבים ואנשי צוות
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 םמבנה המדג .3
  

, כאמור . כאחדהם מתייחסים לנשים וגברים בלשון זכרכאן הנתונים מובאים אף ש

 המדגם נבנה .20מעל גיל  בגירים 4,967 הםמ,  תושבים8,800-ה אוכלוסייה של כיבדבורי

 הבוחרים בפנקסהמופיע כל אדם עשירי כאשר , פי פנקס הבוחרים לע ,ליתאבשיטה רנדומ

  .מקרי אך מייצגיהיה מדגם שהח להבטיזאת על מנת . קיבל שאלון

 עד 20 בני , מהתושבים הבוגרים10%- כהמהווים ,  תושבים501בסקר בסך הכל השתתפו 

  .נשים 58%- וגברים 41%מהם , 50–36 של חווטבהוא כאשר הגיל הממוצע , +66

  : הם כלהלןהנתונים הדמוגראפיים של המדגם 

  מצב משפחתי

  ,)67%( נשואים 311, )27.4% (רווקים 127ם מתוכ, משתתפים 464השיבו על שאלה זו 

  ). 3.4% (למניםא 16-ו, )2.2% (גרושים 10

  מספר ילדים

 163, )40.9% ( ילדים1-3-הורים ל 147מתוכם , משתתפים 359השיבו על שאלה זאת 

 11-הורים ליותר מ 21 ,)7.8%( ילדים 7-10- הורים ל 28, )45.4% (ילדים 4-6-הורים ל

  .*כי הם הורים לילדיםציינו שלא  ,142-ו, )5.8% (ילדים

  .ילדיםלנשאל אין דבר כאשר לציין  אין כי, השאלון היוהוראות מילוי * 

  השכלה

השכלה  בעלי 205, )8.4% (יסודיתהשכלה בעלי  39מתוכם  ,466  השיבועל שאלה זאת

  השכלה אקדמיתבעלי 148- ו)15.9%(השכלה מקצועית בעלי  74, )44%( תיכונית

)31.8%.(  

  קבוצת גיל

 36-50בני  167, )55.7% (20-35בני היו  257 מתוכם ,461השיבו על שאלה זו 

  ).2.6% ( ויותר66בני  12-ו) 5.4%( 51-65בני  21, )36.2%(

  

  קשר בין משתנים דמוגראפיים במדגם: 1 לוח

 קבוצת גיל 
מספר ילדים 

 מין בבית 
מצב 

 משפחתי
מספר ילדים 

    **406. בבית
   **160.- **215.-  מין

  0.074 0.011 **418. מצב משפחתי
 0.008 *106.- **171.- *118.-  השכלה

  
ככל שגיל  ;מבוגרים מהנשיםמעט הגברים במדגם , 1לוח במהנתונים המוצגים עולה כפי ש

 ;בוגרים יותר מהרווקיםמ הגרושים והאלמנים ,הנשואים ;מספר הילדיםההורים עולה גדל 

 ;מספר הילדיםככל שרמת ההשכלה עולה יורד  ;בקרב הצעיריםותר גבוהה יההשכלה רמת 
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מצב אשר להבדל בין גברים לנשים בעם זאת לא נמצא . הגברים משכילים יותר מהנשים

  .מצב משפחתיבין ללא נמצא קשר בין השכלה המשפחתי ו

  

  כלים .4

 עשב ו,דמוגראפיתחטיבה אחת :  חטיבותשמונההשאלון שהועבר לתושבים היה מורכב מ

  :שעסקו בתחומים הבאים, חטיבות של שאלות

  פעילות פנאי . 1

  ס "השתתפות בפעילות המתנ. 2

  ס"בים השתתפות בפעילות המתנכהגורמים המע. 3

  ס "מתנלקיים בפעילויות שיש עניין . 4

   ס"המתנפעילויות ל עמידע דרכים לקבלת . 5

   ס"למתנהגעה ידרבנו שפעולות שיווקיות . 6

  לילדיםימות מתאפעילויות . 7

 4-  ו)במידה רבה( 3, )במידה מועטה( 2, )בכלל לא( 1צינון השאלון היה בסקאלה בין 

  . קרונבךα =953: מהימנות ועקיבות פנימית של השאלון. )במידה רבה מאוד(

  

  ממצאים .5

  :ארבע שאלות מחקרפי  לענבדקו התשובות 

  )שכיחויות (? בזמנם הפנויתושביםהעושים מה  .1

  )מתאם (?פעילות אחת לשנייהשר בין קהאם יש  .2

  )הצלבת פעילויות על פי אוכלוסיות(? מי עושה מה .3

 ? גורמים דמוגראפיים משפיעים על הפעילות המועדפת בשעות פנאילוא .4

 

   בנפרד פנאי צעים של כל פעילות וממשכיחויות ובדיקת : 2לוח 

ציין באיזה מידה הינך עוסק בשעות הפנאי שלך 
 :בעיסוקים הבאים

N בכלל  ממוצע
 לא

במידה 
 מועטה

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

 48 40 95 302 1.66 485 משחקי קלפים 

 62 147 190 96 2.35 495 קריאת ספרים 

 53 92 170 175 2.05 490 נטיעה וטיפול בחלקת אדמה 

 59 145 227 64 1.95 485 תפילה במסגד 

 79 171 178 63 2.54 491 )חברים, מפגש עם שכנים(דיואן בבית 

 66 141 173 106 2.34 486 צ "מנוחת אחה, מנוחת צהריים

 58 73 110 244 1.89 485 מועדון חברתי

 93 156 176 64 2.57 489 נכדיםהילדים וה, עם המשפחהבילוי 

 81 185 178 50 2.60 494 ביקורים חברתיים 
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 82 128 188 95 2.40 493 )חברים, בת הזוג/עם בן, לבד (יבית ספורטצעידה

 95 145 182 70 2.54 492 )כמה משפחות, עם משפחה(טיולים בטבע 

 46 53 104 286 1.71 489 'שטרנג ,משחקי שש בש

 43 73 143 226 1.86 485 עבודות יד , מלאכת יד

 45 60 73 301 1.68 479 )במועדוני נרגילה, עם חברים(עישון נרגילה 

 101 105 131 153 2.31 490 גלישה באינטרנט, משחקי מחשב

 55 70 137 225 1.91 487 קולנוע 

 114 188 136 52 2.74 490 טלוויזיה 

 110 164 156 60 2.66 490 נים ומגזיניםקריאת עיתו

 105 133 143 110 2.47 491 האזנה למוזיקה

 49 68 144 225 1.88 486 יקאליזשירה לבד או בהרכב מו/נגינה

 67 151 186 87 2.40 491 מרכזים מסחרייםוקניונים 

 72 108 189 126 2.25 495 מסעדות

 53 85 131 217 1.95 486 בתי קפה 

 107 128 176 83 2.52 494 )משפחה, חברים, עם חברות(משוחח בפלאפון 

 85 93 174 141 2.25 493 הליכה ושחייה בים 
  

, טלוויזיה בבצפייהבמידה רבה תושבי דבורייה מבלים את זמנם הפנוי כי , עולה 2מלוח 

עם בילוי , )חברים, מפגש עם שכנים(דיואן בבית ,  ביקורים חברתייםניםקריאת עיתו

  . בפלאפוןשיחות ובטבעטיולים , המשפחה

  ?מי עושה מה

 ה בדבורייה על פי פרמטרים דמוגראפיים בוצעהלבדיקת עיסוקי הפנאי של האוכלוסיי

התוצאות מובאות בטבלאות . הפנאיהצלבה השוואתית בין המשתנים הדמוגראפיים לעיסוקי 

 בשעות הפנאי ים עוסקם מידה הוציין באיזלכאן התבקשו המשיבים  . בהמשך5 עד 2

מספר , משפחתיהמצב ה, מגדרהעם תשובתם לאחר מכן הוצלבה . שוניםבעיסוקים ה

  .גילההשכלה וקבוצת ה, במשפחההילדים 

, ניםמגזי, ניםקריאת עיתו בכי גברים עוסקים בשעות הפנאי במידה רבה,  עולה3מלוח 

, עם חברות(פלאפון בשיחות , )חברים, מפגש עם שכנים(דיואן בבית , טלוויזיהצפייה ב

טיולים בטבע , נכדיםהילדים וה, עם המשפחהבילוי , ביקורים חברתיים, )משפחה, חברים

לעומתם הנשים מבלות במידה רבה . האזנה למוזיקה ו) משפחות או מספרעם משפחה(

, עם המשפחהנים ומגזינים ובבילוי עיתובקריאת , ביקורים חברתייםב ,טלוויזיהה בבצפיי

 .נכדיםהילדים וה
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  השוואת שכיחויות עיסוקי פנאי על פי מגדר: 3 לוח
  
  נקבה זכר  מין

  

 N ממוצע
סטיית 

 תקן
 N ממוצע

סטיית 
 תקן

הבדל בין 
גברים 
 לנשים

 845. 706. 252 1.302 1.104 184 2.147  משחקי קלפים 
 055.- 906. 261 2.379 974. 185 2.324 קריאת ספרים 

נטיעה וטיפול בחלקת 
 336. 920. 255 1.890 1.031 186 2.226 אדמה 

 680. 926. 251 1.629 1.059 184 2.310 תפילה במסגד 
 דיואן בבית 

2.654 185 .955 2.440 257 .851 .214 

מנוחת , מנוחת צהריים
 168. 912. 255 2.247 1.001 183 2.415  ר הצהרייםאח

 289. 1.005 255 1.761 1.119 182 2.049 מועדון חברתי
, עם המשפחהבילוי 

 026. 942. 254 2.563 969. 185 2.589 נכדיםהילדים וה

 028.- 850. 260 2.623 928. 185 2.595 ביקורים חברתיים 
 081. 973. 260 2.354 1.001 184 2.435  צעידה ספורטיבית

 093. 942. 258 2.469 948. 185 2.562 טיולים בטבע 

 457. 872. 256 1.488 1.054 184 1.946 'שטרנג ,משחקי שש בש
 147. 915. 256 1.770 991. 180 1.917 עבודות יד , מלאכת יד

 564. 831. 249 1.442 1.138 181 2.006 עישון נרגילה 

גלישה , משחקי מחשב
 164. 1.097 256 2.258 1.159 185 2.422 באינטרנט

 282. 972. 256 1.801 1.071 182 2.082 קולנוע 
 008.- 891. 256 2.730 978. 184 2.723 טלוויזיה 

 108. 960. 258 2.620 959. 184 2.728 נים ומגזיניםקריאת עיתו
 043. 1.066 258 2.465 1.079 183 2.508 האזנה למוזיקה

שירה לבד או / נגינה 
 060. 974. 255 1.835 1.016 182 1.896 יקאליזבהרכב מו

מרכזים וקניונים ביקור ב
 171.- 918. 258 2.481 956. 184 2.310 מסחריים

 263. 937. 258 2.143 1.024 187 2.406 מסעדות
 442. 985. 253 1.759 1.023 184 2.201 בתי קפה 

 משוחח בפלאפון 
2.614 184 1.023 2.452 259 1.035 .162 

 156. 1.086 259 2.193 1.019 186 2.349 ליכה ושחייה בים ה
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  שכיחויות עיסוקי פנאי על פי מצב משפחתי: 4לוח 
  

 ה/אלמן ה/גרוש ה/נשוי ה/רווק מצב משפחתי
  

 N ממוצע
סטיית 

 תקן
 N ממוצע

סטיית 
 תקן

 N ממוצע
סטיית 

 תקן
 N ממוצע

סטיית 
 תקן

 1.138 16 1.688 1.449 10 1.900 887. 300 1.500 1.079 126 1.897 משחקי קלפים 
 1.138 16 2.313 1.160 10 2.700 892. 308 2.282 940. 127 2.449 קריאת ספרים 

נטיעה וטיפול בחלקת 
 856. 16 2.750 1.160 10 2.300 971. 303 2.059 904. 126 1.825  אדמהה

 1.025 16 2.875 949. 10 2.300 1.009 300 1.887 1.036 124 1.823 תפילה במסגד 
 דיואן בבית 

2.643 126 .934 2.457 304 .878 2.600 10 .966 3.125 16 .806 

מנוחת , מנוחת צהריים
 966. 16 3.000 966. 10 2.400 964. 300 2.260 897. 124 2.468 צ "אחה

 1.063 16 2.938 1.430 10 2.600 945. 298 1.695 1.113 126 2.024 מועדון חברתי
,  המשפחהמבלה עם

 911. 16 2.813 949. 10 3.300 920. 305 2.554 1.016 124 2.492 ילדים ונכדים

 577. 16 2.750 1.075 10 2.600 873. 309 2.589 916. 123 2.553 ביקורים חברתיים 
 957. 16 2.375 1.155 10 3.000 937. 306 2.297 1.031 125 2.608  ספורטיבית צעידה

 892. 16 2.438 1.080 10 2.500 946. 305 2.531 981. 125 2.512 טיולים בטבע

 1.155 16 2.000 1.160 10 1.700 924. 302 1.586 1.042 125 1.864 'שטרנג ,משחקי שש בש
 1.033 16 2.000 1.269 10 2.500 860. 301 1.694 1.071 124 2.121 עבודות יד , מלאכת יד

 1.088 16 1.625 994. 10 1.900 877. 298 1.510 1.161 122 1.992 עישון נרגילה 
גלישה , משחקי מחשב

 1.317 16 2.000 1.075 10 2.600 1.039 304 2.099 1.125 126 2.849 באינטרנט

 1.060 15 1.867 1.179 10 2.500 922. 302 1.712 1.100 125 2.296 קולנוע 
 929. 16 2.938 943. 10 3.000 913. 304 2.632 923. 125 2.896 טלוויזיה 

 990. 15 2.133 1.080 10 2.500 942. 306 2.582 968. 125 2.848 נים ומגזיניםקריאת עיתו
 1.063 16 2.063 1.265 10 2.400 1.006 306 2.304 1.052 125 2.880 האזנה למוזיקה

שירה לבד או / נגינה 
 981. 16 1.813 949. 10 2.300 893. 301 1.714 1.096 125 2.096 יקאליזבהרכב מו

מרכזים וקניונים ביקור ב
 892. 16 2.438 972. 10 2.500 899. 305 2.239 974. 125 2.712 מסחריים

 1.147 16 2.125 1.197 10 2.100 915. 307 2.111 1.033 126 2.516 מסעדות
 957. 16 2.125 994. 10 2.100 978. 299 1.816 1.076 126 2.135 בתי קפה 

 1.153 16 2.438 919. 10 2.800 942. 306 2.320 1.004 126 2.984 משוחח בפלאפון 

 1.163 15 2.267 1.155 10 3.000 976. 305 2.062 1.075 127 2.535 הליכה ושחייה בים 

  

, עם חברות(בפלאפון בשיחות זמנם הפנוי במידה רבה מבלים את רווקים כי , עולה 4מלוח 

, גלישה באינטרנט, משחקי מחשב, מוזיקההאזנה ל, טלוויזיהבצפייה , )משפחה, חברים

, מפגש עם שכנים(דיואן בבית , מרכזים מסחרייםובקניונים בילוי ב, נים ומגזיניםקריאת עיתו

מידה רבה מבלים בנשואים ה. )חברים, בת הזוג/עם בן, לבד (צעידה ספורטיבית ו)חברים

 ,עם המשפחהבילוי , נים ומגזיניםקריאת עיתוב, ביקורים חברתייםב, טלוויזיהבבצפייה 
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במידה מבלים גרושים . )כמה משפחותאו משפחה העם (טיולים בטבע  ונכדיםהילדים וה

בת /עם בן, לבד (צעידה ספורטיבית, טלוויזיהצופים ב, נכדיםהילדים וה, עם המשפחהרבה 

קריאת , )משפחה, חברים, עם חברות(בפלאפון שיחות , הליכה ושחייה בים, )חברים, זוג

גלישה , משחקי מחשב, )חברים, מפגש עם שכנים(דיואן בבית , ביקורים חברתיים, ספרים

דיואן  מבלים את זמנם הפנוי במידה רבה באלמנים. במועדון חברתיהשתתפות  ובאינטרנט

, טלוויזיהצפייה ב, ר הצהרייםמנוחת אח, מנוחת צהריים, )חברים, מפגש עם שכנים(בבית 

ביקורים , נכדיםהילדים וה, עם המשפחהבילוי , מסגדתפילה ב, במועדון חברתיהשתתפות 

 . אדמההטיפול בחלקת וחברתיים 

  
   שכיחויות עיסוקי פנאי על פי מספר הילדים בבית:5 לוח
  

 
1-3 4-6 7-10 11+ 

 
 N ממוצע

סטיית 
 N ממוצע תקן

סטיית 
 N ממוצע תקן

סטיית 
 N ממוצע תקן

סטיית 
 תקן

 1.146 21 1.714 879. 28 1.429 1.003 154 1.630 879. 143 1.497 משחקי קלפים 
 1.020 20 2.750 875. 28 2.107 919. 159 2.302 935. 147 2.415 קריאת ספרים 
נטיעה וטיפול 

 1.117 21 2.381 937. 28 2.286 1.052 158 2.184 907. 144 1.944  אדמהב

 1.318 20 2.500 863. 28 2.321 1.058 159 2.031 908. 141 1.667 תפילה במסגד 
 865. 21 3.048 1.043 27 2.630 906. 159 2.497 838. 144 2.396 דיואן בבית 

, מנוחת צהריים
 933. 20 2.850 911. 28 2.643 961. 159 2.226 972. 141 2.277 צ "מנוחת אחה

 1.284 21 2.619 1.079 28 1.857 1.006 156 1.840 1.008 141 1.780 מועדון חברתי
מבלה עם 

ילדים , שפחההמ
 ונכדים

2.674 144 .974 2.444 160 .923 2.333 27 .784 2.900 20 .968 

 831. 21 2.905 839. 28 2.500 878. 162 2.556 900. 146 2.589 ביקורים חברתיים 
 978. 21 2.571 667. 28 2.000 974. 159 2.252 970. 146 2.479  יבית ספורטצעידה

 887. 20 2.950 803. 28 2.143 953. 162 2.463 956. 142 2.563 טיולים בטבע

 ,משחקי שש בש
 1.155 21 2.333 612. 28 1.321 990. 161 1.683 941. 140 1.614 'שטרנג

, מלאכת יד
 עבודות יד 

1.817 142 .994 1.684 158 .838 1.750 28 .799 2.400 20 1.188 

 עישון נרגילה 
1.600 135 .971 1.570 158 .933 1.321 28 .670 2.000 21 1.183 

, משחקי מחשב
 1.056 21 2.714 916. 28 1.607 1.084 157 2.108 1.101 144 2.319 גלישה באינטרנט

 1.167 21 2.524 731. 28 1.357 956. 158 1.753 996. 142 1.852 קולנוע 
 949. 21 3.000 920. 28 2.429 909. 158 2.652 944. 143 2.692 טלוויזיה 
נים עיתוקריאת 
 ומגזינים

2.669 145 .958 2.606 160 .959 2.071 28 .716 3.000 21 1.049 

 1.111 21 2.667 803. 28 1.857 1.084 158 2.361 1.013 145 2.434 האזנה למוזיקה
שירה לבד / נגינה 

או בהרכב 
 יקאליזמו

1.866 142 .962 1.724 156 .891 1.607 28 .737 2.476 21 1.289 
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מרכזים וקניונים 
 913. 21 2.667 764. 27 1.741 833. 160 2.188 967. 144 2.458 מסחריים

 1.117 21 2.619 637. 28 1.464 887. 162 2.043 988. 144 2.326 מסעדות
 1.030 21 2.190 911. 28 1.643 984. 156 1.865 989. 141 1.879 בתי קפה 

 1.000 21 3.000 881. 28 2.036 920. 161 2.217 1.017 144 2.514 משוחח בפלאפון 
הליכה ושחייה 

 בים 
2.221 145 1.044 2.075 159 1.022 1.786 28 .917 2.650 20 1.137 

  
עם , טלוויזיהבבצפייה זמנם הפנוי את  מבלים ילדים 1-3- הורים לכי , עולה 5מלוח 

עם (ים בטבע טיולו ביקורים חברתיים, נים ומגזיניםקריאת עיתו, נכדיםהילדים וה, המשפחה

, טלוויזיהצפייה במבלים את זמנם בילדים   4-6-הורים ל. )כמה משפחותאו משפחה ה

מבלים את זמנם הפנוי ילדים  7-10- להורים . ביקורים חברתייםו נים ומגזיניםקריאת עיתו

ביקורים ו, )חברים, מפגש עם שכנים(דיואן בבית , ר הצהרייםמנוחת אח, מנוחת צהרייםב

, )חברים, מפגש עם שכנים(דיואן בבית במבלים  ילדים ויותר 11ים שלהם הור. חברתיים

, )משפחה, חברים, עם חברות(בפלאפון שיחות  ,נים ומגזיניםקריאת עיתו, טלוויזיהצפייה ב

  .ביקורים חברתייםו, )כמה משפחותאו משפחה העם (טיולים בטבע 

  
  נתוני השכלהשכיחויות עיסוקי פנאי על פי : 6 לוח
  

 אקדמי  מקצועי תיכון דייסו 
  

 N ממוצע
סטיית 

 תקן
 N ממוצע

סטיית 
 תקן

 N ממוצע
סטיית 

 תקן
 N ממוצע

סטיית 
 תקן

 799. 145 1.448 1.145 73 1.904 949. 198 1.641 1.313 36 1.861 משחקי קלפים 
 867. 147 2.585 997. 74 2.216 919. 202 2.317 959. 39 2.026 קריאת ספרים 
 נטיעה וטיפול

 873. 147 1.864 1.031 72 2.250 1.012 200 2.030 1.057 38 2.263  אדמהב

 1.012 143 1.895 1.050 72 2.097 1.042 200 1.900 1.114 38 1.947 תפילה במסגד 
 791. 146 2.390 903. 74 2.703 955. 201 2.502 968. 37 2.703 דיואן בבית 

, מנוחת צהריים
 953. 144 2.208 964. 74 2.689 922. 198 2.232 1.015 37 2.568 צ "מנוחת אחה

 959. 146 1.719 1.144 72 2.292 1.034 197 1.817 1.190 37 1.973 מועדון חברתי
מבלה עם 
ילדים , המשפחה

 ונכדים
2.838 37 1.041 2.402 199 .942 2.836 73 .986 2.568 148 .882 

ביקורים 
 חברתיים 

2.718 39 .887 2.490 200 .924 2.649 74 .898 2.660 147 .798 

צעידה 
  יביתספורט

2.105 38 1.060 2.465 202 .973 2.333 72 .993 2.401 147 .970 

 928. 145 2.545 978. 74 2.689 963. 201 2.438 994. 38 2.658 טיולים בטבע
 ,משחקי שש בש

 'שטרנג
1.459 37 .803 1.673 199 .958 2.108 74 1.177 1.579 145 .895 

, מלאכת יד
  עבודות יד 

1.605 38 .790 1.853 197 .933 2.041 73 1.033 1.731 145 .959 

 966. 144 1.569 1.089 74 1.865 1.005 192 1.740 971. 36 1.500 עישון נרגילה 
, משחקי מחשב

 1.017 148 2.642 1.096 73 2.342 1.164 199 2.241 767. 37 1.459 גלישה באינטרנט
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 949. 146 1.952 1.071 73 2.137 1.053 198 1.869 1.060 37 1.649 קולנוע 
 849. 147 2.599 884. 74 3.014 962. 198 2.778 976. 38 2.579 טלוויזיה 

נים קריאת עיתו
  ומגזינים

2.333 39 1.132 2.625 200 .959 2.849 73 1.009 2.701 147 .879 

 948. 147 2.401 1.080 74 2.635 1.108 197 2.548 1.151 39 2.128 האזנה למוזיקה
שירה / נגינה 

לבד או בהרכב 
 יקאליזמו

1.657 35 .938 1.975 198 1.049 2.054 74 .992 1.683 145 .864 

מרכזים וקניונים 
 831. 148 2.399 961. 73 2.658 990. 198 2.348 984. 39 2.077 מסחריים

 893. 146 2.315 1.007 74 2.581 1.021 202 2.149 1.036 39 1.923 מסעדות
 879. 145 1.862 1.099 74 2.324 1.042 196 1.888 1.090 37 1.757 בתי קפה 

 939. 147 2.619 1.031 73 2.781 1.060 200 2.390 951. 39 2.205 משוחח בפלאפון 
הליכה ושחייה 

 בים 
2.000 38 1.139 2.264 201 1.111 2.405 74 1.006 2.240 146 .971 

  
, עם המשפחה זמנם הפנוי במידה רבהמבלים את בעלי השכלה יסודית כי , עולה 6מלוח 

 טלוויזיה  בפייהצ, טיולים בטבע, דיואן בבית,  ביקורים חברתייםכיםעור, נכדיםהילדים וה

עוסקים במידה רבה בצפייה בעלי השכלה תיכונית . ר הצהרייםאחומנוחת צהריים ו

בעלי השכלה מקצועית עוסקים במידה . למוזיקההאזנה ו זיניםקריאת עיתונים ומג, טלוויזיהב

, נכדיםהילדים וה, המשפחהבילוי עם , נים ומגזיניםקריאת עיתוב, טלוויזיהרבה בצפייה ב

קניונים ביקור ב, טיולים בטבע, ר הצהרייםאחומנוחת צהריים , דיואן בבית, בפלאפוןשיחות 

בעלי השכלה אקדמית . מסעדות ולמוזיקההאזנה , ביקורים חברתיים, מרכזים מסחרייםו

משחקי , ביקורים חברתיים, נים ומגזיניםריאת עיתועוסקים בזמנם הפנוי במידה רבה בק

עם בילוי , קריאת ספרים, טלוויזיהצפייה ב, בפלאפוןשיחות , גלישה באינטרנט, מחשב

 .טיולים בטבע ונכדיםהילדים וה, המשפחה

  
  ייכות לקבוצת גילתשה פי שכיחויות עיסוקי פנאי על: 7 לוח
  

 +66 51-65 36-50 20-35 קבוצת גיל
  

 N ממוצע
סטיית 

 תקן
 N ממוצע

סטיית 
 תקן

 N ממוצע
סטיית 

 תקן
 N ממוצע

סטיית 
 תקן

 1.379 12 1.917 1.062 24 1.792 1.054 157 1.694 890. 255 1.553 משחקי קלפים 
 1.030 12 2.167 1.005 25 2.480 969. 162 2.321 897. 257 2.374 קריאת ספרים 

וטיפול נטיעה 
 965. 12 2.750 900. 25 2.680 1.042 160 2.256 882. 255 1.796 באדמה  

 1.243 12 2.500 1.085 25 2.520 1.056 161 2.056 983. 249 1.759 תפילה במסגד 
 888. 12 3.333 974. 24 2.583 929. 163 2.423 875. 253 2.538 דיואן בבית 

, חת צהרייםמנו
 835. 12 3.167 870. 25 2.560 978. 159 2.327 959. 252 2.282 צ "מנוחת אחה

 1.168 12 2.500 1.187 25 1.920 1.019 158 1.823 1.064 253 1.877 מועדון חברתי
מבלה עם 
ילדים , המשפחה

 ונכדים
2.522 251 .977 2.599 162 .942 2.720 25 .843 2.583 12 .793 
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 888. 12 2.667 645. 25 2.600 878. 165 2.703 904. 252 2.520 ברתיים ביקורים ח
 996. 12 2.583 831. 25 2.240 1.012 162 2.352 981. 255 2.427  יבית ספורטצעידה

 793. 12 2.917 876. 23 2.304 982. 163 2.558 969. 254 2.508 טיולים בטבע
 ,משחקי שש בש

 'שטרנג
1.631 252 .933 1.720 161 .995 1.800 25 1.155 1.917 12 1.165 

, מלאכת יד
 עבודות יד 

1.769 251 .952 1.931 160 .946 1.875 24 1.076 1.917 12 1.240 

 1.206 12 2.000 1.000 25 1.400 914. 160 1.581 1.036 244 1.725 עישון נרגילה 
, משחקי מחשב

 1.443 12 2.083 779. 24 1.542 1.031 161 2.000 1.102 255 2.612 גלישה באינטרנט

 1.311 12 2.083 881. 24 1.583 949. 161 1.752 1.061 252 2.036 קולנוע 
 1.165 12 2.917 569. 25 2.640 933. 163 2.650 951. 252 2.810 טלוויזיה 

נים קריאת עיתו
 1.138 12 2.750 866. 25 2.400 1.015 162 2.568 929. 254 2.760 ומגזינים

 1.073 12 2.333 997. 25 1.920 1.047 163 2.239 1.041 253 2.700 זנה למוזיקההא
שירה לבד / נגינה 

או בהרכב 
 יקאליזמו

1.980 252 1.054 1.723 159 .892 1.760 25 .970 1.833 12 .937 

מרכזים וקניונים 
 1.165 12 2.083 833. 25 2.120 891. 163 2.227 958. 255 2.545 מסחריים

 1.267 12 2.167 978. 25 1.960 948. 164 2.055 995. 255 2.404 דותמסע
 1.279 12 2.000 963. 24 1.667 1.009 158 1.886 1.031 254 1.988 בתי קפה 

 1.073 12 2.333 932. 24 2.208 930. 166 2.223 1.039 255 2.749 משוחח בפלאפון 
הליכה ושחייה 

 בים 
2.359 256 1.086 2.075 161 1.003 2.040 25 1.060 2.333 12 1.073 

  

קריאת , טלוויזיהצפייה בהם  במידה רבה 20-35עיסוקי הפנאי של בני כי , עולה 7מלוח 

 גלישה באינטרנט, משחקי מחשב, האזנה למוזיקה, בפלאפוןשיחות , נים ומגזיניםעיתו

, ם חברתייםביקוריבמידה רבה במבלים  36-50בני . מרכזים מסחרייםוקניונים ביקור בו

בני   . טיולים בטבעו נים ומגזיניםקריאת עיתו, ילדים והעם המשפחהבילוי , טלוויזיהצפייה ב

צפייה , אדמההטיפול בחלקת , נכדיםהילדים וה, עם המשפחהים במידה רבה מבל 51-65

 +66בני . ר הצהרייםמנוחת אחו מנוחת צהריים ,דיואן בבית, ביקורים חברתיים, טלוויזיהב

, ר הצהרייםמנוחת אח, מנוחת צהריים, דיואן בביתבבמידה רבה  את זמנם הפנוי מבלים

ביקורים , נים ומגזיניםקריאת עיתו, אדמההטיפול בחלקת , טלוויזיהצפייה ב, טיולים בטבע

 תפילה במסגד , צעידה ספורטיבית, נכדיםהילדים וה, עם המשפחהבילוי , חברתיים

 . במועדון חברתיהשתתפות ו

  
   פנאי לפי גורמים מקובציםסוקייע

על מנת לבדוק את מקור ההבדלים והקשר בין העיסוקים השונים והמאפיינים 

ההיגדים קובצו לשישה  כאשר ,הדמוגראפיים בוצע קיבוץ לגורמים על פי סוג העיסוקים

 טיולים בטבע, פעילות גופנית, תחביבים, פנאי לבד, פנאי בחברת אנשים אחרים: גורמים



 17

מספר הילדים , המצב המשפחתי, הוצלבו עם המגדרכל אלה . יזיה או בקולנועוה בטלויצפיו

  :מהנתונים התקבלו הממוצעים הבאים. ייכות לקבוצת גילתההשכלה והש, משפחהב

  
  עיסוק פנאי לפי גורמים מקובצים: 8 לוח

 

משיביםהמספר  ממוצע פנאיעיסוק הסוג    
 פנאי בחברת אנשים אחרים 501 2.15
 אי לבדפנ 499 2.42
 תחביבים 500 2.07
 פעילות גופנית 498 2.32
 טיולים בטבע 492 2.54
 יזיה או בקולנועוה בטלויצפי 499 2.33

  
  

ממצאים מובהקים או על גבול שהעלו , על בסיס הגורמים הללו בוצעו מבחני שונות

  :) p<.07  עד p<.001בין (המובהקות 

    

   בעיסוקי פנאיהבדלים בין גברים לנשים

 למדגמים tעל מנת  לבדוק האם קיים הבדל בין גברים לנשים בהרגלי פנאי נערך מבחן 

 פנאי עם אנשים י כי קיים הבדל מובהק בין גברים לנשים בעיסוק,בניתוח נמצא. בלתי תלויים

 גברים בקרב פנאי בחברת אנשים אחרים בילוי, כלומר. t(369)=6.65,p<.000( :אחרים

(M=2.32,SD=0.52) באופן מובהק מזה של נשים  גבוה(M=2.01,SD=0.45).  

   t(448)=2.71 , p<.007)  ( :כן נמצא הבדל מובהק בין גברים לנשים בעיסוק בתחביבים

 בקרב העיסוק בתחביבים גבוה מ(M=2.15, SD=0.63) גברים בקרבהעיסוק בתחביבים 

  .  (M=1.99, SD=0.59)נשים 

בפעילות גופנית , פנאי לבדבילוי ים לנשים ב בין גברp>.05לא נמצאו הבדלים מובהקים 

 אם כי הממוצעים של הגברים גבוהים מאלו של הנשים בשלושת ,קולנועב ויזיהוטלוובצפייה ב

  . פירוט של כל גורם בנפרדעם, הממוצעים מובאים בהמשך. הגורמים

  

  סוגי פנאי לפי סוגי אוכלוסיות

  

  פנאי בחברת אנשים אחרים

סבירה עד רבה פנאי עם אנשים אחרים במידה בפעילויות וסקים ה עינמצא שתושבי דבורי

 בעיסוק שעות הפנאי בחברת אנשים אחרים בין p<.01 שונות מובהקת הנמצא כן .מאוד

  ).2.09(מבלים עם אנשים אחרים יותר מנשים ) 2.32(כאשר הגברים , גברים  לנשים
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 אחרים בצורה מובהקת  מעדיפים את הבילוי בחברת אנשים )2.53(אלמנות /גם אלמנים

p<.015  רווקים הו) 2.41(גרושים הנשואים לאלמנים נמצאים הין ב. )2.09(לעומת נשואים

)2.34.(  

 כאשר , בעיסוק שעות הפנאי בחברת אנשים אחרים p<.05 שונות מובהקת הנמצאעוד 

 )1.92(ים פחות סקוילדים ע 7-10- הורים ל:משפחהמחלקים את המדגם למספר הילדים ב

אחריהם ו, )2.14( ילדים 4-6- הורים לנמצאים אחריהם , פנאי עם אנשים אחריםעילות פב

  ). 2.55( ילדים ויותר 11-הורים לאבל במקום הגבוה ביותר נמצאים .  ילדים1-3- הורים ל

  בעיסוק שעות הפנאי בחברת אנשים אחרים כאשר p<.05 שונות מובהקת הצאכן נמ

 לבלות שעות לי השכלה מקצועית מעדיפים יותר  בע:פי השכלה לעמחלקים את המדגם 

השכלה הבעלי , )2.18(אקדמאים הבסדר יורד אחריהם , )2.48(פנאי בחברת אחרים 

  ).2.12(תיכונית השכלה הבעלי ה -ואחרונים ) 2.13(יסודית ה

  בעיסוק שעות הפנאי בחברת אנשים אחרים p<.092 שונות על גבול המובהקות הנמצא

מאחרים  מעדיפים יותר 66+כאשר בני ,  קבוצות גילפי לעהמדגם כאשר מחלקים את 

) 2.18 (35–20אחריהם בני , )2.2 (36-50אחריהם בני , את הבילוי בחברת אחרים) 2.54(

 אינו משפיע על העדפת עיסוקים וגורם הגיל לבדנראה ש ).2.11 (65–51בני  -ואחרונים 

ורמים דמוגראפיים על עיסוק בפנאי עם בבדיקה סימולטאנית של ג ,עם זאת. בחברת אחרים

מעדיפים עיסוקים בחברת אחרים  מבוגרים בעלי השכלה מקצועית ש,אנשים אחרים נמצא

)0.085 (F( 6,218)=3.31,p<.003, η2=  ובעלת   הצעירה יותר,המשאר האוכלוסיייותר

  .השכלה אחרת

בפנאי בחברת   על עיסוק מצב משפחתי ומספר ילדים נמצא כמשפיע , השילוב של מגדר

  7-10- ל ואמהות נשים נשואות כאשר , )(F( 1,218)=5.34,p<.05, η2= 0.024 אחרים

  .פנאי בחברת אחריםבילוי בבמידה המעטה ביותר ילדים עוסקות 

על עיסוק פנאי עם אנשים אחרים והשפעתם בבדיקה סימולטאנית של גורמים דמוגראפיים 

 משפיע על העיסוק בפנאי עם וקבוצת הגילבשילוב עם מספר הילדים ,  שהמגדר,נמצא

ילדים  11שלהם גברים  ,כלומר.   ,(F( 1,218)=9.24,p<.01, η2= 0.041)   אנשים אחרים

  . עוסקים בפנאי עם אנשים אחרים יותר מכל השאר+ 66ובני , ויותר

   ילדים1-3-הורים לכאשר , מספר הילדים משפיע על הפעילות בחברת אחריםגם 

-4 את העיסוק בחברת אחרים יותר ממשפחות עם ים ילדים ויותר מעדיפ11ומשפחות עם 

  .ילדים 10

  

  פנאי לבד

 פנאי לבד לפי מאפיינים אישיים של משיבי השאלון יעל מנת לבדוק את השונות בעיסוק

כאשר ,  בין גברים לנשיםp<.065נמצאה שונות על גבול המובהקות כאן . נערכו מבחני שונות

  ).2.35(יותר מנשים ) 2.52  (אי לבדגברים עוסקים בפנ
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ואלמנים ) 2.75(גרושים , )2.79(שרווקים p<.001  , ברמת מובהקות גבוהה,נמצאכן 

  ).2.30(עוסקים בפנאי לבד יותר מנשואים ) 2.40(

שונות מובהקת קיימת כאשר , שפיע על עיסוק בפנאי לבדמשפחה ממספר הילדים בגם 

p<.0032.12 (ילדים  7-10משפחות שלהן ל) 2.78 (ויותר ילדים 11הם ל בין משפחות ש .(

  ). 2.41 (ילדים 4-6-הורים לו) 2.46 ( ילדים1-3- להוריםבתווך נמצאים 

בעלי השכלה .  פנאי לבד על פי רמת ההשכלהילא נמצאו הבדלים מובהקים בעיסוק

ו בעלי  ואיל,עוסקים בפנאי לבד במידה רבה) 2.50(ובעלי השכלה אקדמית ) 2.60(מקצועית 

  .במידה פחותה יותר) 2.28(ובעלי השכלה יסודית ) 2.38(השכלה תיכונית 

 בצורה מובהקת ,)2.76+ (66בקרב בני  שפנאי לבד שכיח יותר ,נמצאעל פי גיל בחלוקה 

p<.05  נמצאה שונות על גבול המובהקות כן ). 2.19 (65–51בני לעומתp<.07 בינם לבין 

לבין שאר ) 2.39 (50–36 הבדלים מובהקים בין בני לא נמצאואך , )2.54 (35–20בני 

  .הקבוצות

  

   תחביבים

פי מאפיינים אישיים של משיבי השאלון  לע בתחביביםעל מנת לבדוק את השונות בעיסוק 

 עמד על ממוצע הגברים :לא נמצא הבדל מובהק בין גברים לנשיםאך , נערכו מבחני שונות

  . אצל הנשים2.11לעומת , 2.18

) 2.51(רווקים הבין רק  בעיסוק בתחביבים p<.001פחתי נמצא הבדל מובהק במצב המש

) 2.21(ות / אלמנים - לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שאר הקבוצות). 2.00 (נשואיםהבין ל

   ).2.40(ות /גרושיםו

כאשר ,  במשפחה בעיסוק בתחביבים בהתאם למספר הילדיםp<.01נמצא הבדל מובהק 

 4-10- מזה של הורים ל) 2.53(העוסקים בתחביבים גבוה ילדים  11-משיעור ההורים ליותר 

. לא נמצא הבדל מובהק). 1.80 (ילדים 7-10- הורים לו) 2.02 (ילדים 4-6-בין הורים ל. ילדים

  ).2.29 ( ילדים1-3- ילדים ויותר לבין הורים ל11-כן לא נמצא הבדל מובהק בין הורים ל

אצל כאשר , עיסוק בתחביבים לפי רמת ההשכלהנמצא הבדל על גבול המובהק במאידך 

לא עם זאת ). 1.94(בעלי השכלה יסודית לעומת ) 2.34(היא גבוהה בעלי השכלה מקצועית 

) 2.02(בעלי השכלה אקדמית ו) 2.12(נמצאו הבדלים מובהקים בין בעלי השכלה תיכונית 

  .פי רמת השכלהעל שאר הנבדקים בין ל

-36, )2.06 (20-35 בני כאשר,  על העיסוק בתחביביםגורם הגילא נמצאה השפעה של ל

  .דומה למדירמה עוסקים בתחביבים ב+ 66ו) 1.99 (51-65, )2.24 (50

  

  פעילות גופנית

 אולם, )2.25(מאשר נשים ) 2.46(גברים מבצעים יותר פעילות גופנית על פי המדגם 

  .האוכלוסייה ביישובכלל  לע ניתן להשליך את התוצאה לא ועל כן ,הבדל זה אינו מובהק
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לגרושים ) 2.18( בפעילות הגופנית בין נשואים p<.05נמצא הבדל מובהק לעומת זאת 

האלמנים ש, לא נמצא. לנשואים) 2.70(  בין רווקים p<.07 ועל גבול המובהקות ,)3.15(

  .פעילות גופניתאשר לנבדלים משאר הקבוצות באופן מובהק ב) 2.31(

 מבצעים פחות פעילות גופנית 7-10 נע בין ם הילדים בביתנבדקים אשר מספרש, כן נמצא

ועל גבול ) 2.61 (1-3נע בין ם השמספר ילדילעומת אלה  p<.05באופן מובהק ) 1.88(

לא נמצא הבדל ). 2.67 (11ם עולה על אלו שמספר הילדים בביתלעומת  p<.07המובהק 

  ). 2.21 (4-6נע בין ם ה שמספר ילדי,המובהק בינם לבין אל

לא נמצאו הבדלים . על פעילות גופניתבעלת השפעה לא נמצאה רמת ההשכלה ם ג

ואקדמית ) 2.42(מקצועית , )2.28(תיכונית , )2.24(מובהקים בין בעלי השכלה יסודית 

  .בעיסוק בפעילות גופנית) 2.50(

לא נמצא הבדל . משפיע על רמת הפעילות הגופניתהגורם לא נמצא כ והגיל לבדגם 

ובני ) 2.03 (51-65, )2.44 (36-50, )2.36 (20-35ות הגופנית שמבצעים בני מובהק בפעיל

66) +2.66(.  

  

  יזיה וקולנועווה בטליצפי

  .יזיה או בקולנועובצפייה בטלו) 2.41(לנשים ) 2.50(לא נמצאה שונות מובהקת בין גברים 

וגרושים ) 2.92( לבין רווקים) 2.25( בין נשואים p<.01נמצאו הבדלים מובהקים עם זאת 

גרושים ש, נראה אפוא). 2.50(ות / לא נמצא הבדל מובהק בינם לבין אלמניםאך, )3.10(

  .  ובקולנוע מאשר נשואיםיזיהוטלוורווקים עוסקים יותר בצפייה ב

לבין אלו ) 2.92( ילדים 11-להם יותר מנבדקים אשר בין p<.005 נמצא הבדל מובהק 

לא נמצא ). 2.36( ילדים 4-6 לבין אלו שיש להם p<.05 ובינם ,)2.08( ילדים 7-10שיש להם 

  ).  2.55 ( ילדים1-3-הורים להבדל מובהק בינם לבין 

 . וקולנועויזיהוטלה ביהצפימידת לא נמצאו הבדלים מובהקים בין רמת ההשכלה לבין 

ואקדמית ) 2.56(מקצועית , )2.44( תיכונית, )2.43(בעלי השכלה יסודית ש, המדגם מעלה

  .דומהמידה  ובקולנוע בויזיהוטלצופים ב) 2.42(

-51בני לעומת  p<.05מובהקת במידה רבה ו) 2.94( ובקולנוע יזיהוטלוצופים ב+ 66בני 

 20-35בני ש מכאן.  לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שאר קבוצות הגילאך, )2.18 ( 65

  .קבוצות הגילדומה לשאר מידה  ובקולנוע ביזיהוטלוצופים ב) 2.41 (36-50ובני ) 2.54(

  

  מתאמים בין סוגי הפעילויות

 אך קשרים בינוניים.  לא נמצאו מתאמים מובהקים בין סוגי הפעילויות,באופן כללי

בילוי עם , )447( כמו בילוי בבתי קפה ומסעדות , נמצאו בין מספר פעילויותp<.01מובהקים 

 וטיולים בטבע )402(אינטרנט ב ובפלאפון אשיחות , )415(המשפחה עם ביקורים חברתיים 

  .)389(עם הליכה ופעילות גופנית 
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  ס בפועל"השימוש במתנ

כאן . ס" התושבים במתנעושיםחטיבת השאלות השנייה בדקה את השימוש בפועל ש

  : שתי שאלותנשאלו משתתפי המדגם

  ס לכל אחת מהפעילויות הבאות"ציין באיזו מידה הינך מגיע למתנ 1

 ס " להגיע לפעילות במתנונעים ממךים הבאים מ ציין באיזו מידה כל אחד מהגורמ 2

 ,)2( במידה מועטה ,)1(בכלל לא נע בין כל אחת מהשאלות כללה מספר הגדים והציון 

  .)4(במידה רבה מאוד ו ,)3(מידה רבה ב

  :שאלות הבאות הלעלשם ניתוח הממצאים בחטיבה זאת בוצעו מבחנים העונים 

  ?ס"האנשים במתנעושים מה  .1

  ? בפועלביצוערצוי מבחינת התושב למה הקשר בין ה .2

  ?ס" פעילות במתנהמשתתפת בכל סוג של ההאוכלוסיי  האפיון שלומה .3

  ?ס"פעילות במתנהשתתפות התושב במה הם הגורמים המשפיעים על  .4

התושבים להשתתף ונעים מ המ,של הגורמיםדירוג בהמשך ניסינו לבדוק מה הוא ה

  .ס"בפעילות המתנ

 ?כל פעילות בנפרדבתתפות  השמה הם הגורמים המונעים .5

  ? אוכלוסייהואיזה גורם משפיע על איז .6

  
 ?ס"האנשים במתנעושים מה  .1

ציין באיזו , אנא: "כךנוסחה ש ,שאלהכדי לקבל תשובה על שאלה זו קיבלו הנשאלים 

 ארבע הנתונים נותחו לפי .ס לכל אחת מהפעילויות הבאות"מידה הנך מגיע למתנ

  :שאלות מחקר

  ?ס"במתנהאנשים עושים מה  .1

  ?ס" ביחס להשתתפות בפעילויות המתניהםמה הקשר בין המציאות לשאיפות .2

  ?ס" המשתתפת בכל סוג של פעילות במתנה האפיון של האוכלוסייומה .3

 ?מה הם הגורמים המשפיעים על השתתפות בפעילות .4

  פי סוגי פעילות לעממוצעי השתתפות : 9 לוח

 ממוצע משיבים היגד
 1.9875 481  אני מגיע לפעילות תרבות
 2.0000 481 אני מגיע לפעילות השכלה
 1.9480 481 אני מגיע לפעילות ספורט

 1.8067 476 אני מגיע לפעילות ממוחשבת
 2.0107 467 אני מגיע לפעילות חברתית

ס דומה למה "עד כמה הגעתך לפעילות במתנ
 2.1410 468  ?שהיית רוצה שתהיה
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 י סוגי פעילותפתפות על התפלגות השכיחויות של השת: 1תרשים 

0
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250

300

בכלל לא 207198215255199

במידה מועטה 126131120108112

במידה רבה 9510610263108

במידה רבה מאוד 5346445048

פעילות 

תרבות

פעילות 

השכלה

פעילות 

ספורט

פעילות 

ממוחשב

פעילות 

חברתית

  

כאשר ס עושה זאת במידה שווה "מגיע למתנההציבור י , עולה 1'  ותרשים מס9 לוחמ

. יביתמעט יותר מאשר לפעילות ספורט, תרבותית והשכלתית–פעילות חברתיתמדובר ב

  .ממוחשבתהפעילות במקום הנמוך ביותר נמצאת ה

  

  התפלגות תשובות התושבים באחוזים :10לוח 

  
דה רבה במי

 שאלה בכלל לא במידה מועטה במידה רבה מאוד

אני מגיע לפעילות  43.00% 26.20% 19.80% 11.00%
 תרבות

אני מגיע לפעילות  41.20% 27.20% 22.00% 9.60%
 השכלה

אני מגיע לפעילות  44.70% 24.90% 21.20% 9.10%
 ספורט

אני מגיע לפעילות  53.60% 22.70% 13.20% 10.50%
 ממוחשבת

אני מגיע לפעילות  42.60% 24.00% 23.10% 10.30%
 חברתית
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  מבחינת התושבלמצוי בין הרצוי קשר ה
  

  ס"להגיע למתנהרצון תשובות להגעה בפועל לעומת השכיחות : 11 לוח
  

 בכלל לא במידה מועטה במידה רבה במידה רבה מאוד

51 114 153 150 

עד כמה 
הגעתך 
לפעילות 

ס "במתנ
דומה למה 

שהיית 
רוצה 

   ?שתהיה

  
  

  הקשר בין המצוי לרצוי: 2תרשים 

  
  
  

במידה רבה עד ס "למתנ מהתושבים מגיעים 30%על פי המדגם  יכ, עולהמצפייה בנתונים 

 65%עם זאת  . סים בממוצע ארצי"נתון זה גבוה יותר מהשכיח בחברה למתנ. רבה מאוד

  .הם באים בפועלכפי שלבוא יותר מהיו רוצים משתתפי המדגם מ

  

  ?ס" המשתתפת בכל סוג של פעילות במתנההאוכלוסיימאפיין את מה . 2

בוצע על כל סוגיו ס "מתנפעילות העל מנת לבחון את אפיון האוכלוסייה שמשתתפת ב

  .להלןש 16 –12 את תוצאותיו נציג בלוחות .ניתוח שונות מסוג אנובה דו כיווני

  

  

  

  

  

?ס דומה למה שהיית רוצה שתהיה עד כמה הגעתך לפעילות במתנ"

במידה רבה מאוד ,
10.90%

במידה רבה ,24.40%

במידה מועטה ,
32.70%

בכלל לא ,32.10%
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  מגדרס על פי "ם בפעילויות המתנהשתתפות תושבי

  ס על פי מגדר"סוגי פעילויות המתנבתושבים ה ממוצע השתתפות :12וח ל

 נקבה זכר מין

**p<.01 ממוצע N ממוצע סטית תקן N סטית תקן 

 1.003 255 1.90 1.065 178 2.15 **אני מגיע לפעילות תרבות 

 984. 255 1.98 1.063 178 2.07 אני מגיע לפעילות השכלה

 953. 256 1.81 1.058 177 2.15 **אני מגיע לפעילות ספורט 

 932. 253 1.66 1.121 176 2.01 **אני מגיע לפעילות ממוחשבת 

 1.003 246 1.88 1.058 175 2.17 **אני מגיע לפעילות חברתית 
ס דומה "עד כמה הגעתך לפעילות במתנ

 990. 250 2.09 976. 173 2.13  ?למה שהיית רוצה שתהיה

  

, נראה אפוא .וצע הנשים בכל סוגי הפעילותמממוצע הגברים גבוה ממ כי ,עולה12לוח מ

מחשבים ופעילות חברתית באופן מובהק , ספורט, גברים משתתפים בפעילויות תרבותשה

p<.01  אך ההבדל אינו ,בפעילות השכלהיותר מנשים משתתפים אף גברים . מנשיםיותר 

 בין גברים לנשים ברצון להשתתף יותר בפעילויות לא נמצא הבדל מובהק. מובהק

  .ס"המתנ

  

   מצב משפחתיס על פי"השתתפות תושבים בפעילויות המתנ

  ס לסוגיה על פי מצב משפחתי" ממוצעי השתתפות תושבים בפעילות המתנ:13לוח 

 ה/אלמן ה/גרוש ה/נשוי ה/רווק  מצב משפחתי

**p<.01 ממוצע N ממוצע סטית תקן N וצעממ סטית תקן N ממוצע סטית תקן N סטית תקן 

 1.095 16 2.50 1.229 10 2.80 976. 298 1.83 1.061 123 2.15 **אני מגיע לפעילות תרבות 

 1.153 16 2.56 1.160 10 2.30 953. 299 1.85 1.041 122 2.22 **אני מגיע לפעילות השכלה 

 1.211 16 2.50 1.197 10 2.10 897. 298 1.73 1.053 123 2.33 **אני מגיע לפעילות ספורט 

 1.310 16 2.38 1.033 10 1.80 915. 296 1.60 1.116 121 2.17 **אני מגיע לפעילות ממוחשבת 

 1.263 16 2.56 1.252 10 2.30 989. 289 1.85 1.023 120 2.19 **אני מגיע לפעילות חברתית 
עד כמה הגעתך לפעילות 

ס דומה למה שהיית "במתנ
 **רוצה שתהיה 

2.29 121 1.052 1.99 288 .926 2.90 10 .994 2.47 15 .990 

  

 בכל סוגי הגרושים והרווקים, האלמניםוצע מ ממנשואים נמוךממוצע הכי , עולה 13לוח מ

, השכלה, בפעילויות תרבות p<.01פחות באופן מובהק  משתתפים נשואיםמכאן ש. הפעילות

  . לוסייהשאר האוכלעומת מחשבים ופעילות חברתית , ספורט
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  מספר הילדים ס על פי"השתתפות תושבים בפעילויות המתנ

  ס לסוגיה על פי מספר הילדים"ממוצעי השתתפות תושבים בפעילות המתנ: 14לוח 

 +11 7-10 4-6 1-3 ילדים  המספר 

**p<.01 ממוצע N ממוצע סטית תקן N ממוצע סטית תקן N ממוצע סטית תקן N סטית תקן 

 852. 20 3.10 707. 26 1.50 1.015 158 1.84 1.024 141 1.98 **תרבות אני מגיע לפעילות 

 945. 20 3.05 707. 26 1.50 922. 158 1.80 1.007 142 2.01 **אני מגיע לפעילות השכלה 

 1.070 20 2.75 689. 26 1.35 875. 158 1.72 1.028 141 1.97 **אני מגיע לפעילות ספורט 

 1.118 20 2.75 587. 26 1.23 950. 156 1.64 991. 141 1.79 **אני מגיע לפעילות ממוחשבת 

 1.068 19 3.16 900. 25 1.68 994. 153 1.90 1.013 139 1.96 **אני מגיע לפעילות חברתית 
עד כמה הגעתך לפעילות 

ס דומה למה שהיית "במתנ
 1.105 20 2.80 812. 25 1.92 969. 153 2.05 946. 137 2.09 **רוצה שתהיה  

  

, שמספר הילדים עולהאצל הורים לילדים ככל ההשתתפות יורד ממוצע כי , עולה 14לוח מ

  הפעילה ביותר  תהמשתתפקבוצה זו היא .  ויותר11: פרט לקבוצה שלה הכי הרבה ילדים

 משתתפים באופן מובהק ילדים 7-10בנות משפחות מכאן ש . בכל סוגי הפעילותס"במתנ

שאר לעומת מחשבים ופעילות חברתית , ספורט, השכלה,  בפעילויות תרבותp<.01 פחות

  .ס לעומת המציאות בפועל"להגיע למתנרמת הרצון ב כך גם. האוכלוסייה

  

   ההשכלהס על פי"השתתפות תושבים בפעילויות המתנ

  ס לסוגיה על פי ההשכלה"ממוצע השתתפות תושבים בפעילות המתנ: 15לוח 

 אקדמי מקצועי תיכון יסודי  השכלה

**p<.01 ממוצע N ממוצע סטית תקן N ממוצע סטית תקן N ממוצע סטית תקן N סטית תקן 

 1.031 146 2.18 1.097 71 2.10 986. 195 1.82 926. 36 1.67 **אני מגיע לפעילות תרבות 

 1.054 147 2.23 1.038 71 2.08 959. 194 1.85 833. 36 1.64 **אני מגיע לפעילות השכלה 

 1.038 146 2.11 991. 72 2.06 949. 195 1.84 1.010 35 1.54 ** ספורט אני מגיע לפעילות

 1.093 145 2.01 1.082 71 2.00 925. 192 1.61 774. 36 1.47 **אני מגיע לפעילות ממוחשבת 

 1.073 141 2.18 1.044 71 2.10 984. 189 1.85 954. 35 1.83 **אני מגיע לפעילות חברתית 
 עד כמה הגעתך לפעילות

ס דומה למה שהיית "במתנ
 רוצה שתהיה 

1.94 34 1.071 2.09 189 .993 2.22 69 .937 2.18 143 1.032 

  

רמת עולה ההשתתפות ככל שממוצע כי בכל סוגי הפעילות עולה , עולה 15לוח מ

 בפעילויות p<.01 באופן מובהק בעלי השכלה אקדמית משתתפים יותרש, מכאן. ההשכלה

לא , עם זאת .שאר האוכלוסייהלעומת מחשבים ופעילות חברתית , ספורט, השכלה, תרבות

ן להשתתף בפעילויות נרצולבין אוכלוסיות שונות השכלתן של נמצא הבדל מובהק בין 

  . בפועלןס לעומת השתתפות"המתנ
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  ייכות לקבוצת גילתשה ס על פי"השתתפות תושבים בפעילויות המתנ

  ייכות לקבוצת גילתשהס על פי "תנ ממוצע השתתפות תושבים בפעילות המ:16 לוח

 +66 51-65 36-50 20-35  קבוצת גיל

p>.05 ממוצע N ממוצע סטית תקן N ממוצע סטית תקן N ממוצע סטית תקן N סטית תקן 

 1.128 12 2.00 1.022 24 2.00 1.084 156 1.99 1.009 252 1.95 אני מגיע לפעילות תרבות

 1.206 12 2.00 944. 24 1.75 1.009 158 1.97 1.022 250 2.02 אני מגיע לפעילות השכלה

 1.422 12 2.25 1.073 24 1.75 963. 156 1.81 982. 251 1.99 אני מגיע לפעילות ספורט

 1.288 12 2.25 1.018 24 1.58 1.007 156 1.75 1.027 248 1.81 אני מגיע לפעילות ממוחשבת

 1.206 11 2.36 1.103 24 2.21 1.086 151 2.03 996. 246 1.93 אני מגיע לפעילות חברתית
עד כמה הגעתך לפעילות 

ס דומה למה שהיית "במתנ
 1.240 12 2.42 949. 23 2.09 968. 152 2.10 1.011 245 2.12 רוצה שתהיה 

  

זה של צעירים אינו שונה בהרבה מבקרב ממוצע הבכל סוגי הפעילות כי , עולה 16לוח מ

  גם זוו,  היא פעילות חברתית36-50על בני ו 35–20י  הפעילות המועדפת על בנ.המבוגרים

, הבחיןבאופן כללי ניתן ל+. 66בני גמלאים ועל  65–51בני הפעילות המועדפת על מבוגרים 

עם  .ס" לכל סוגי הפעילויות במתנההאוכלוסיישכבות מגיעים קצת יותר משאר גמלאים שה

מחשבים ופעילות , ספורט, לההשכ, בפעילויות תרבות p>.05 מובהק לא נמצא הבדלזאת 

פי  לעובהק בין האוכלוסיות השונות לא נמצא הבדל מ כן .שאר האוכלוסייהלעומת חברתית 

  .ס לעומת ההשתתפות בפועל"רצון להשתתף בפעילויות המתנב קבוצות הגיל השונות

  
  ס"מתנהפעילות ההשתתפות בהגורמים המשפיעים על 

 לפעילות לבין המאפיינים הדמוגראפיים לא בין הגעה) correlations(בבדיקת מתאם 

נמצא קשר חלש אך . נמצאו קשרים חזקים ומובהקים בין שום פעילות למאפיין דמוגראפי

מגדר לכל סוגי ה ובין ,לות השכלהולות תרבות ובפעומובהק בין השכלה להשתתפות בפע

תתפים גברים מש,  כאמור.ההשתתפותעולה כאשר ככל שההשכלה עולה כן , הפעילויות

לעומת זאת נמצאו קשרים מובהקים וחזקים למדי בין השתתפות  .יותר מנשים בפעילות

   .16כמפורט בלוח , בפעילות אחת ושנייה

  
  קשר בין סוגי פעילות:  17לוח 

אני מגיע  
לפעילות 
 תרבות

אני מגיע 
לפעילות 
 השכלה

אני מגיע 
לפעילות 
 ספורט

אני מגיע 
לפעילות 

 ממוחשבת

אני מגיע 
ות לפעיל

 חברתית

     **784. אני מגיע לפעילות השכלה
    **692. **657. אני מגיע לפעילות ספורט

   **775. **622. **595. אני מגיע לפעילות ממוחשבת
  **654. **662. **631. **637. אני מגיע לפעילות חברתית

ס דומה "עד כמה הגעתך לפעילות במתנ
 **611. **481. **537. **559. **580. למה שהיית רוצה שתהיה 

  

  . ולהיפך, מי שמגיע לפעילות אחת מגיע לפעילות אחרת,כלומר
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  ?ס"מתנההשתתפות בפעילות  עכביםמה הם הגורמים המ. 3
  

  ס"המתנ בפעילות השתתפות עכביםמה גורמים: 18לוח 
  

בכלל  ס"להגיע לפעילויות במתנונעים ממך ציין באיזו מידה כל אחד מהגורמים הבאים מ
 לא

במידה 
 מועטה

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

 ממוצע

 2.62 114 139 154 70 מגבלה של זמן להורים עובדים

 2.59 117 147 115 100 ס סגור בימים אלו"והמתנ, )אינם עובדים ולומדים(ימי שישי שבת מתאימים  להורים –ימי פעילות 

 2.57 111 136 134 90 קשה לצאת כשהילדים בבית 

 2.50 102 131 137 99 אין מספיק זמן לאישה כמוני לצאת  מהבית ,עקרת בית מרובותמשימות 

 2.43 95 124 158 106 ואין להם אמצעי תחבורה להגיע  אליו, ס מרוחק"לחלק מהאנשים המתנ

 2.40 96 119 139 122   20:00אחרי פנים רק יש הורים שמת. 20:00ס עד שעה "שעות פתיחה של המתנ

 2.37 101 99 160 123 לא כל התושבים יודעים על קיום פעילויות , שות מידע והגעתו לכל הבתיםחוסר בנגי

 2.36 96 104 141 128 )לעומת פעילויות בחינם(פעילויות בתשלום 

 2.36 93 114 146 128 ילדים לפעילויות לבד שליחת מקשה על מה ש, אין מדרכות בכביש

 2.31 72 127 157 121 השתתףס מונע ממני ל"מחיר הפעילות במתנ

 2.29 56 128 188 101 מגוון פעילויות מוגבל

 2.22 53 110 202 111 הפעילויות אינן עונות על תחומי העניין שלי

 2.12 40 116 183 137 שווה את המאמץלא ס לחוג של שעה " להגיע למתנ-משך זמן הפעילות 

 2.11 69 95 138 178 בעלי אמצעים ס משרת רק "המתנ

 2.11 68 98 134 181 ילדים או להגיע בעצמי  את הרכב להסיע לי  אין 

 2.07 74 84 120 197 על צניעות האישה שמירה  

 2.07 55 94 152 172 משפחה בילדים וטיפול במהבית שלא בענייני יציאת האישה התנגדות הבעל ל

  
מגבלה של זמן להורים משתתפי המדגם הן ינו יהסיבות העיקריות שצכי , עולה 18לוח מ

 - סוף השבוע ס סגור ב"מתנה  -לילדים ם להורים מימתאישאינם ימי פעילות , )2.62 (עובדים

ס "המתנ ,)2.5(בית העקרת טלות רבות על מ, )2.57 (קשה לצאת כשהילדים בבית, )2.59( 

ת אינן מתאימוס "פתיחה של המתנהשעות , )2.4 (מרוחק ואין אמצעי תחבורה להגיע  אליו

 ).2.4 (להורים לילדים

  

  ?מה הם הגורמים המונעים כל פעילות בנפרד

 שישהמנעות מפעילות קובצו השאלות ליהסיבות להיותר את ממוקדת כדי להבין בצורה 

, משאבי זמן, מידע לקוי, ביקושלאינו תואם שהצע  :גורמים מאגדים על פי סוג הסיבה

סוגי הפעילות עם גורמי וצלבו אחר כך ה. מגבלה כספיתו מגבלה תרבותית חברתית, נגישות

  . מנעותיהה
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  P<.01**בים לסוגי פעילות כ מתאם בין גורמים מע:19לוח 

הצע   
אינו 

תואם 
 ביקושל

מידע 
 לקוי

משאבי 
 זמן

מגבלה  נגישות
תרבותית 
 חברתית

מגבלה 
 כספית

 **131. **179. **153. **231. **190. **307. אני מגיע לפעילות תרבות

 *103. **155. **159. **223. **198. **261. גיע לפעילות השכלהאני מ

 *112. **192. 0.081 **220. **190. **273. אני מגיע לפעילות ספורט

 **122. **212. **161. **240. **233. **255. אני מגיע לפעילות ממוחשבת

 *096. **170. **151. **190. **202. **235. אני מגיע לפעילות חברתית

ס דומה למה "עד כמה הגעתך לפעילות במתנ
  ?שהיית רוצה שתהיה

.199** .166** .188** .112* .095* .092* 

  
חוסר לס "מנעות מפעילות במתניהההגעה או מידת הבין קשר כי קיים , עולה 19מלוח 

ס כאשר "למתננשים מגיעים אש, מכאן .התאמה בין הצע לביקוש בכל חמשת סוגי הפעילות

אך ,  לכאורהתיאליוו טרינהאמירה זאת ה. הם וצרכיהם המוצעת תואמת את רצונותיהפעילות

ס להיות כל הזמן עם היד על הדופק של צרכי הקהילה "מחזקת את הצורך של המתנהיא 

תושב הוא צעד חשוב -פנאי-ס לזמן"משאבי זמן והתאמת שעות פעילות המתנ .ותושביה

  .אם רוצים להגיע ליותר תושבים

  

  ? אוכלוסייהורם משפיע על איזאיזה גו

  מגדר

  פי מגדר לעל גורמים מעכבים ש ריכוז ממוצעים :20לוח 

 Total נקבה זכר מין

 סטית תקן N ממוצע סטית תקן N ממוצע סטית תקן N ממוצע  
הצע אינו תואם 

 ביקושל
2.38 177 0.808 2.18 257 0.792 2.26 434 0.804 

 0.907 436 2.36 0.896 257 2.30 0.916 179 2.46 מידע לקוי
 0.679 437 2.31 0.717 258 2.28 0.620 179 2.34 משאבי זמן

 0.791 437 2.47 0.817 258 2.48 0.753 179 2.46 נגישות
מגבלה תרבותית 

 0.705 434 2.26 0.700 256 2.16 0.690 178 2.41 חברתית

 0.786 433 2.32 0.805 255 2.22 0.737 178 2.47 מגבלה כספית

  

בכל הנוגע על מנת  לבדוק האם קיים הבדל בין גברים לנשים :  לביקושם תואוצע איניהה

.  למדגמים בלתי תלוייםtס נערך מבחן "מתנהפעילות ונעים את השתתפותם בגורמים המל

: ביםכ בגורמים המע בין גברים לנשיםp<.01 הבדלים מובהקים   שקיימים,בניתוח נמצא

 כאשר ממוצע , )t(432)=2.618,p<.01(נמצא הבדל מובהק  לביקושם  תואוצע איניהב

מכאן .  (M=2.177, SD=.792)גבוה מממוצע הנשים  )M=2.38,SD=.808(הגברים 
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לחילופין ש או ,נשיםהלעומת לצרכיהם המתאים ס פחות הצע "גברים מוצאים במתנש

  .ס"מתנבפעילויות ה של הנשים צנועות יותר מאלו של הגברים ביחס להצע יהןציפיות

בין גברים  )t(432)=3.591,p<.01( הבדל מובהקנמצא  :מגבלה חברתית תרבותית

 של הנשים הזמגבוה ) M=2.40,SD=.690(ממוצע הגברים כאשר , לנשים

)M=2.16,SD=.699(: גברים מציינים מגבלה חברתית תרבותית כסיבה המעכבת את 

  .הנשיםת מציינוכפי שיותר מרבה ס במידה "השתתפותם בפעילות המתנ

כאשר  , בין גברים לנשים)t(431)=3.254,p<.001( הבדל מובהקנמצא  :מגבלה כספית

 גברים :)M=2.22,SD=.804(ה של הנשים זגבוה מ) M=2.47,SD=.737(ממוצע הגברים 

ס במידה "כספית כסיבה המעכבת את השתתפותם בפעילות המתנהמגבלה את המציינים 

  .םהנשיזאת מציינות כפי שה יותר מרב

 , בין גברים לנשים )t(434)=1.822,p<.069(ות מובהקעל גבול ההבדל נמצא  :מידע לקוי

גבוה מהממוצע של הנשים ) M=2.46,SD=.916(ממוצע הגברים כאשר 

)M=2.30,SD=.896(: לקוי כסיבה המעכבת את השתתפותם המידע את ה גברים מציינים

  .הנשיםת זאמציינות כפי שה יותר מרבס במידה "בפעילות המתנ

בין גברים לנשים בציון ) t(435)=.916,p>.05 (הבדל מובהקנמצא  לא :משאבי זמן

ממוצע הגברים עם זאת  .ס"מנעות מפעילות במתנימשאבי זמן כסיבה לה

)M=2.34,SD=.619( גבוה מהממוצע של הנשים )M=2.28,SD=.717(, גברים כאשר 

 רבהס במידה " בפעילות המתנ כסיבה המעכבת את השתתפותםזמןהמשאבי את מציינים 

  .הנשיםזאת מציינות כפי שיותר מ

נגישות הבין גברים לנשים בציון ) t(435)=.865,p>.05 (הבדל מובהקנמצא  לא: נגישות

 גבוה )M=2.46,SD=.753(ממוצע הגברים  עם זאת. מנעות מפעילותיס כסיבה לה"למתנ

ס כסיבה "את הנגישות למתנ גברים מציינים כאשר, )M=2.47,SD=.817( של הנשים זהמ

  .הנשיםזאת מציינות כפי שה יותר מרבס במידה "המעכבת את השתתפותם בפעילות המתנ

  

  מצב משפחתי

  ל גורמים מעכבים לפי מצב משפחתיש ריכוז הממוצעים :21לוח 

 ה/אלמן ה/גרוש ה/נשוי ה/רווק מצב משפחתי

 סטית תקן N ממוצע ןסטית תק N ממוצע סטית תקן N ממוצע סטית תקן N ממוצע  
הצע אינו 

 תואם ביקוש
2.36 123 0.778 2.13 298 0.798 3.00 10 0.624 2.59 16 0.898 

 0.931 16 2.50 0.973 10 2.65 0.909 302 2.28 0.866 122 2.39 מידע לקוי
 0.816 16 2.36 0.855 10 2.79 0.670 301 2.25 0.643 123 2.33 משאבי זמן

 0.727 16 2.44 0.754 10 2.90 0.793 302 2.43 0.802 122 2.48 נגישות
מגבלה 

תרבותית 
 חברתית

2.43 122 0.698 2.15 299 0.692 2.68 10 0.678 2.45 16 0.572 

מגבלה 
 0.631 16 2.54 0.644 10 3.07 0.790 299 2.25 0.768 121 2.38 כספית



 30

  

לגורמים באשר ם גרושים ואלמני, נשואים,  האם קיים הבדל בין רווקיםלבדוקכדי 

מהניתוח . מנובה דו כיווניס נערך מבחן שונות מסוג "בים השתתפות בפעילות המתנכהמע

 פעילות לבין המצב המשפחתי ים המונעבחלק מהגורמים הבדלים מובהקים שקיימים ,עולה

סיבות חלק מהגרושים ואלמנים ב, נשואים, הבדל מהותי בין רווקים קייםוכי , של הנבדקים

  : מפעילות לפי הגורמיםמנעותילה

גרושים ואלמנים , נשואים, רווקים נמצאו הבדלים מובהקים בין: ביקושלהצע אינו תואם 

ממוצע  .)(F( 3,206)=3,33,p<.05, η2= 0.046 ביקושלאינו תואם שהצע של בגורם 

מממוצע הרווקים נמוך באופן מובהק נמצא  ) M=2.02,SD=.078)  Mנשואיםה

(M=2.29,SD=.170)  ,הגרושים M=3.00,SD=.304)   (והאלמניםM=2.72,SD=.239)   (

  .  ס" בפעילויות המתנמעכב השתתפותהבציון הפער בין הצע לביקוש כגורם 

אשר גרושים ואלמנים ב, נשואים, רווקים נמצאו הבדלים מובהקים בין :מגבלה כספית

 רווקים ממוצע ה.)(F(3,206)=2.865,p<.05, η2= 0.040 כספיתהמגבלה הגורם ל

M=2.49,SD=.162) ( נשואיםמממוצע הגבוה באופן מובהק נמצא M =2.39,SD=.075)  ( ,

 המגבלה הכספיתבציון )   (M=2.48,SD=.228והאלמנים)   (M=3.26,SD=.290הגרושים

  .  ס" בפעילויות המתנמעכב השתתפותהכגורם 

גרושים ואלמנים , נשואים, רווקים  ביןותמובהקעל גבול הנמצאו הבדלים  :משאבי זמן

 יםגרוש ממוצע ה.)(F(3,206)=2.279,p<.08, η2= 0.032 זמןהמשאבי ורם אשר לגב

M=3.01,SD=.258)   ( נשואיםמממוצע הגבוה באופן מובהק נמצאM=2.37,SD=.067)  ( ,

 כגורם משאבי הזמןבציון ) (M=2.25,SD=.203והאלמנים)   (M=2.29,SD=.145םרווקיה

  .  ס"ות המתנ בפעילוימעכב השתתפותה

, נשואים, רווקים  ביןותמובהקעל גבול הנמצאו הבדלים : חברתית-מגבלה תרבותית

 .(F( 3,206)=2.191,p<.09, η2= 0.031) חברתית- מגבלה תרבותיתבגרושים ואלמנים 

מממוצע  ותמובהקעל גבול הגבוה נמצא )   (M=2.82,SD=.266ממוצע הגרושים

והאלמנים )   (M=2.29,SD=.069םינשואה, )  (M=2.60,SD=.149יםרווקה

M=2.36,SD=.209)   ( מעכב השתתפותה כגורם מגבלה תרבותית חברתיתבציון 

  .  ס"בפעילויות המתנ

גרושים ואלמנים בגורם , נשואים, רווקים נמצאו הבדלים מובהקים ביןלא  :נגישות

  (M=2.62,SD=.172) ממוצע הרווקים.)(F( 3,206)=1.213,p>.05, η2= 0.017 נגישותה

 הגרושים, )  (M=2.57,SD=.079נשואיםמממוצע האינו גבוה באופן מובהק 

M=3.03,SD=.307)  (והאלמנים   M=2.29,SD=.241)   ( מעכב ה כגורם הנגישותבציון

    .  ס" בפעילויות המתנהשתתפות

גרושים ואלמנים בגורם , נשואים, רווקים נמצאו הבדלים מובהקים ביןלא : מידע לקוי

  ממוצע הרווקים.)(F(3,206)=.330,p>.05, η2= 0.005 לקויהע מידה
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M=2.49,SD=.201) ( נשואיםמממוצע האינו שונה באופן מובהקM=2.35,SD=.093)  ( ,

 לקויהמידע הבציון )   (M=2.44,SD=.282  והאלמנים)  (M=2.70,SD=.359הגרושים

  .  ס" בפעילויות המתנמעכב השתתפותהכגורם 

    

  משפחהבמספר ילדים 

  משפחהפי מספר הילדים ב לעל גורמים מעכבים ש ריכוז הממוצעים :22לוח 

מספר 
ילדים 

 במשפחה
1-3 4-6 7-10 11+ 

 סטית תקן N ממוצע סטית תקן N ממוצע סטית תקן N ממוצע סטית תקן N ממוצע  
הצע אינו 

תואם 
 ביקושל

2.20 142 0.819 2.12 159 0.773 2.12 25 0.857 2.40 20 0.837 

 0.866 20 2.78 0.734 25 1.82 0.887 159 2.31 0.927 145 2.33 מידע לקוי
משאבי 

 זמן
2.31 145 0.710 2.28 159 0.617 1.90 25 0.685 2.50 19 0.764 

 0.800 19 2.91 0.815 25 2.23 0.804 160 2.45 0.813 145 2.45 נגישות
מגבלה 

תרבותית 
 חברתית

2.17 142 0.753 2.21 160 0.643 2.29 25 0.644 2.62 19 0.801 

מגבלה 
 כספית

2.30 143 0.817 2.30 158 0.762 2.29 25 0.735 2.54 19 0.722 

  
משפחות עם מספר ילדים שונה בוצע בגורמים המעכבים  האם קיים הבדל לבדוקכדי 

משפחות לפי מספר הילדים בגורם   ביןמובהקיםנמצאו הבדלים ובו ניתוח מסוג מנובה 

 7-10 ממוצע המשפחות עם .)(F( 3,206)=5.229,p<.01, η2= 0.071      ןמשאבי זמ

 ילדים 1-3המשפחות עם מממוצע נמוך באופן מובהק נמצא )   (M=1.86,SD=.159ילדים  

M=2.57,SD=.095)  ( , ילדים4-6משפחות עם M=2.36,SD=.086)   (11משפחות עם ו 

 בפעילויות  כגורם מעכב השתתפותמןמשאבי זבציון )   (M=2.54,SD=.189ויותרילדים 

לא נמצאו הבדלים מובהקים בין שאר הקבוצות של משפחות על פי מספר . ס"המתנ

ב או מקדם השתתפות כמעהמספר הילדים אינו גורם מכאן ש. הילדים עם שום גורם אחר

  .ס"מתנהת יובפעילו
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  השכלה

  י השכלה של הנבדקיםפי נתונ לעל גורמים מעכבים שריכוז ממוצעים : 23לוח 

  

 אקדמי מקצועי תיכון יסודי  השכלה

 סטית תקן N ממוצע סטית תקן N ממוצע סטית תקן N ממוצע סטית תקן N ממוצע  
 והצע אינ
תואם 

 ביקושל
2.14 35 0.772 2.06 196 0.769 2.57 72 0.832 2.30 146 0.787 

מידע 
 לקוי

2.31 35 1.030 2.18 197 0.864 2.62 72 0.890 2.40 147 0.892 

משאבי 
 זמן

2.25 35 0.855 2.24 197 0.651 2.46 72 0.638 2.31 147 0.695 

 0.783 147 2.48 0.703 72 2.66 0.788 197 2.35 0.951 35 2.58 נגישות
מגבלה 

תרבותית 
 חברתית

2.33 35 0.592 2.22 197 0.691 2.38 72 0.662 2.21 144 0.755 

מגבלה 
 0.829 145 2.34 0.693 72 2.54 0.764 195 2.24 0.771 35 2.33 כספית

  
השתתפות  האם קיים הבדל בגורמים המעכבים לבדוקכדי  :מגבלה תרבותית חברתית

נמצאו הבדלים ובו ניתוח המשך מסוג מנובה  בוצע הבין בעלי השכלה שונס "בפעילות המתנ

 :)(F( 3,206)=2.992,p<.05, η2= 0.042 מגבלה תרבותית חברתיתבגורם  מובהקים

מממוצע  באופן מובהק גבוהנמצא )   (M=2.38,SD=.662 בעלי השכלה מקצועיתממוצע

, )  (M=2.22,SD=.691בעלי השכלה תיכונית, )  (M=2.33,SD=.592בעלי השכלה יסודית

כגורם  תרבותית חברתיתהמגבלה הבציון )   (M=2.21,SD=.755ובעלי השכלה אקדמית

  .ס"תנ בפעילויות הממעכב השתתפותה

 בוצע ה האם קיים הבדל בגורמים המעכבים בין בעלי השכלה שונלבדוקכדי  :נגישות

 הבעלי השכלה שונ  ביןעל גבול המובהקותנמצאו הבדלים ניתוח המשך מסוג מנובה ובו 

 ממוצע בעלי השכלה מקצועית .)(F( 3,206)=2.590,p<.06, η2= 0.036  נגישותהבגורם 

M=2.66,SD=.703)  (בעלי השכלה יסודית  מממוצע בוה באופן מובהק ג  נמצא

M=2.58,SD=.951)  (, בעלי השכלה תיכוניתM=2.35,SD=.788)  ( , ובעלי השכלה

 בפעילויות מעכב השתתפותה כגורם ס"נגישות למתנהבציון )   (M=2.48,SD=.829אקדמית

  .ס"המתנ

 ה השכלה שונ האם קיים הבדל בגורמים מעכבים בין בעלילבדוקכדי  :מגבלה כספית

בעלי השכלה   ביןעל גבול המובהקותנמצאו הבדלים ניתוח המשך מסוג מנובה ובו בוצע 

ממוצע  ש,נמצא .)(F( 3,206)=2.555,p<.06, η2= 0.036 מגבלה כספית בגורם השונ

גבוה באופן מובהק מממוצע בעלי השכלה )   (M=2.54,SD=.693מקצועיתההשכלה הבעלי 

ובעלי השכלה , )  (M=2.24,SD=.764בעלי השכלה תיכונית, )  (M=2.33,SD=.771יסודית

 בפעילויות מעכב השתתפותה כגורם כספיתהמגבלה הבציון )   (M=2.34,SD=.829אקדמית

  .ס"המתנ
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 םתואשאינו  הצע לא נמצאו הבדלים מובהקים בנתוני השכלה של הנבדקים בגורם

מידע גורם הבדל באשר ללא נמצא  ,)(F(3,206)=1.113,p>.05, η2= 0.016ביקוש ל

משאבי זמן ובגורם   ,)(F( 3,206)=1.527,p>.05, η2= 0.022לקוי

F(3,206)=2.215,p>.05, η2= 0.031)(.  מהווים המידע והזמן אינם , צעיהה ש,נמצאעוד

  .בעלי השכלה שונהבקרב ס "גורמים המעכבים השתתפות בפעילות המתנ

  
  גילקבוצת 

  ייכות לקבוצת גילתשה פי לעים מעכבים ל גורמשריכוז ממוצעים : 24לוח 

  

 +66 51-65 36-50 20-35  קבוצת גיל

 סטית תקן N ממוצע סטית תקן N ממוצע סטית תקן N ממוצע סטית תקן N ממוצע  
 והצע אינ
תואם 

 ביקושל
2.20 252 0.785 2.24 157 0.798 2.23 24 1.032 2.58 12 1.041 

 1.054 12 2.46 1.032 24 2.23 0.932 160 2.40 0.868 252 2.31 מידע לקוי
משאבי 

 זמן
2.27 253 0.656 2.34 159 0.684 2.19 24 0.879 2.38 12 0.889 

 0.980 12 2.50 1.030 24 2.48 0.769 160 2.52 0.788 252 2.44 נגישות
מגבלה 

תרבותית 
 חברתית

2.16 250 0.708 2.36 159 0.683 2.28 24 0.742 2.51 12 0.786 

מגבלה 
 ספיתכ

2.22 249 0.759 2.46 159 0.800 2.40 24 0.829 2.42 12 0.793 

  
 בוצע גילעל פי  האם קיים הבדל בגורמים המעכבים לבדוקכדי  :ביקושל תואם והצע אינ

 והצע אינבגורם גילים שונים   ביןמובהקיםנמצאו הבדלים ניתוח המשך מסוג מנובה ובו 

  נמצא +66 בני  ממוצע.)(F( 3,206)=2.969,p<.05, η2= 0.041 ביקושלתואם 

M=2.58,SD=1.041)   ( 20-35בני מממוצע גבוה באופן מובהקM=2.20,SD=.785)  ( , בני

36-50M=2.24,SD=.798)  ( ,51-65בני ו M=2.23,SD=1.032)   ( תואם והצע אינבציון 

  . ס" בפעילויות המתנמעכב השתתפותהכגורם  ושלביק

ניתוח  בוצע השונבני גיל קיים הבדל בגורמים המעכבים  האם לבדוקכדי  :מידע לקוי

            מידע לקוישונים בגורם  יםגיל  ביןעל גבול המובהקותנמצאו הבדלים המשך מסוג מנובה ובו 

F( 3,206)=2.296,p<.08, η2= 0.032)(. 66 ממוצע בני +M=2.46,SD=1.054)   ( נמצא

-36בני , )  (20-35M=2.31,SD=.868בני מממוצע  על גבול המובהקותגבוה 

50M=2.40,SD=.932)  ( ,  51-65ובני M=2.23,SD=1.032)   ( כגורם מידע לקויבציון 

  .ס" בפעילויות המתנמעכב השתתפותה

ניתוח  בוצע ה האם קיים הבדל בגורמים המעכבים בין בני גיל שונלבדוקכדי  :משאבי זמן

משאבי  בגורם הבני גיל שונ  ביןמובהקותעל גבול הנמצאו הבדלים המשך מסוג מנובה ובו 

)   (M=2.38,SD=.889+ 66 ממוצע בני .)(F( 3,206)=2.520,p<.06, η2= 0.035 זמן

-36בני  , )  (M=2.27,SD=.656 20-35בני מממוצע  גבוה על גבול המובהקותנמצא 
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50M=2.34,SD=.684)  ( , 51-65ובני M=2.19,SD=.879)   ( כגורם  משאבי זמןבציון

  .ס" בפעילויות המתנמעכב השתתפותה

 האם קיים הבדל בגורמים המעכבים בין בני גיל לבדוקכדי  :מגבלה תרבותית חברתית

בני גיל   ביןעל גבול המובהקותנמצאו הבדלים ניתוח המשך מסוג מנובה ובו  בוצע השונ

צע   ממו.)(F( 3,206)=2.368,p<.08, η2= 0.033 מגבלה תרבותית חברתית בגורם השונ

 20-35בני מממוצע  גבוה על גבול המובהקותנמצא )   (M=2.51,SD=.786+ 66בני 

M=2.16,SD=.708)  ( , 36-50בניM=2.36,SD=.683)  ( , 51-65ובני 

M=2.28,SD=.742)   ( מעכב השתתפותה כגורם מגבלה תרבותית חברתיתבציון 

  .ס"בפעילויות המתנ

 ס"למתנ נגישות ל הנבדקים בגורםלא נמצאו הבדלים מובהקים בנתוני השכלה ש

F(3,206)=1.159,p>.05, η2= 0.017)(,מגבלה כספיתבגורם לא נמצאו הבדלים  ו                           

3,206)=1.675,p>.05, η2= 0.024)( .( Fבבדיקת מתאם לא נמצא , למרות האמור לעיל

תפות בפעילות גורמים המעכבים השתכהנגישות והמגבלה הכספית קשר מובהק בין 

  .עלי השכלה שונהבקרב בס "המתנ

  
  קשר בין הגורמים: 25לוח 

 מצב מין 
 משפחתי

 מספר
 ילדים
  בבית

 גיל קבוצת השכלה

 061. **136. 014. 016. **125.- ביקושל תואם אינו צעיהה
 029. *102. 013. 005. 087.- לקוי מידע

 024. 055. 030.- 011. 044.- זמן משאבי
 035. 045. 055. 004. 008. נגישות
 **127. 019.- *124. 055.- **170.- חברתית תרבותית מגבלה
 *118. 055. 048. 032. **155.- כספית מגבלה

**p<.01, *p<.05  
  
  
  ?ס יארגן עבורם" שהמתנםמה הן הפעילויות שהתושבים מעונייני . 4
  

 נים מעונייםכמה העד  הנבדקים לציין התבקשו צע לתושביםילשם הרחבת רפרטואר הה

לשם  .שנבחרו על ידי קבוצת המיקוד ,כל אחת מהפעילויותאת  םס יארגן עבור"שהמתנ

 מסכמת את שכיחויות התשובות של כלל המדגםה ,קבלת תמונה כללית מובאת להלן טבלה

  . מהממוצע הגבוה לנמוך,מדורגותכשהן 
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  מדרג ממוצעים ושכיחויות של פעילויות מבוקשות: 26לוח 

ס יארגן עבורך "יין עד כמה הנך מעוניין שהמתנצ
 ממוצע N כל אחת מהפעילויות הבאות

בכלל 
 לא

במידה 
 מועטה

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאוד

 200 146 86 58 3.00 490 לימודי קרוא וכתוב לנשים וגברים שלא למדו כלל 
 199 131 90 69 2.94 489 השלמת השכלה לנשים וגברים שלא סיימו לימודים

 חיזוק הקשר –ילדים ואמהות לפעילויות משותפות 
  וילד םא

488 2.92 50 105 167 166 

 185 139 103 61 2.92 488 ארכיאולוגיים וסיורים לימודיים לאתרים היסטוריים 
 170 160 109 52 2.91 491 חיזוק קשרים חברתיים ביישוב ובין אנשי הקהילה 

 164 170 96 58 2.90 488  הכשרה מקצועית לנערות ולנשים צעירות
 הרצאות וסדנאות להורים בנושאי חינוך ילדים 

 185 138 100 68 2.90 491 ס "והתנהגות בביה

העצמה והתפתחות אישית לנערות ונשים צעירות 
 170 157 100 61 2.89 488 )ידע והעשרה בנושאים שונים, מודעות(

 176 141 116 58 2.89 491 ס "חדשנות וחידושים בפעילויות המתנ
 166 165 87 72 2.87 490 הרצאות בנושאי בריאות ואורח חיים בריא 

 169 142 122 56 2.87 489  אשכולות של משפחות –טיולי משפחות 
הנהלת , מזכירות(אקדמיה להכשרה מקצועית 

 )'וכד, חשבונות
490 2.85 62 114 148 166 

ל הובלת שהקמת ועדות קהילתיות לתכנון וחשיבה 
 155 160 117 59 2.84 491 נושאים חברתיים וקהילתיים ביישוב 

 לחיזוק –הרצאות וסדנאות בנושאי חוק ומשפט 
 תיקים פליליים בקרב ה שלמניעת פתיחוהמודעות 

 )עבירות תנועה, עבירות אלימות(בני נוער וצעירים 
487 2.83 58 104 187 138 

, ר זכוכיתעץ וציועל ציור ,  תכשיטנות-לימודי אמנויות 
 150 160 124 55 2.83 489 עצמיתסדנאות מודעות , קרמיקה

דיונים והרצאות בנושאי אקטואליה עם אנשי אקדמיה 
 155 148 121 61 2.82 485 ואנשי מקצוע מהיישוב

למען השפעה בסוגיות , נושאים חברתייםבהתנדבות 
 143 157 136 55 2.79 491 נגישות לנכים במוסדות ציבור וביישוב : חברתיות כגון

 139 164 133 56 2.78 492 הרצאות בנושאי בטיחות בדרכים
 מדי יום או כמה ימים בשבוע גמלאיםמועדון חברתי ל

 135 169 126 59 2.78 489 טיולים, אקטואליה, משחקי חברה,  שחמט–

 143 140 142 63 2.74 488 ערבי תרבות
 133 161 106 87 2.70 487 הצגות תיאטרון 

 והזמנת הבמאי לערבי םדוקומנטרייקרנת סרטים ה
 דיון

490 2.67 92 113 151 134 

 120 141 132 96 2.58 489 שירה וספרים, ערבי סופרים ודיון סביב כתיבה
 119 125 136 108 2.52 488 תצוגת אופנה , ערבי נשים

 89 126 142 130 2.36 487 אגרוף,   היאבקות-תחרויות ספורט 

  

לימודי קרוא וכתוב לנשים ן ההפעילויות שדורגו במקומות הראשונים כי , ולהע 26 מלוח

פעילויות , וגברים שלא סיימו לימודים השלמת השכלה לנשים, וגברים שלא למדו כלל

סיורים לימודיים לאתרים , ילד האם לןביחיזוק הקשר ל –ילדים ואמהות למשותפות 

הכשרה מקצועית לנערות ונשים , תיים ביישובחיזוק קשרים חבר, ארכיאולוגייםוהיסטוריים 

העצמה והתפתחות אישית לנערות , הרצאות וסדנאות להורים בנושאי חינוך ילדים, צעירות

חדשנות וחידושים בפעילויות  , )ידע והעשרה בנושאים שונים, מודעות(ונשים צעירות 

  .כולות משפחותאשוטיולי משפחות והרצאות בנושאי בריאות ואורח חיים בריא , ס"המתנ
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של הביקוש עם נתונים המעוניינים ביצענו הצלבה על מנת למקד את הביקוש ולפלח את 

  .דמוגראפיים

  

  מגדר

 הצלבה בין הפי מגדר כקהל יעד מבודל בוצע לע לשם התאמת הצע הפעילויות המועדפות 

  . העדפות למגדר

  
  פי מגדר לע ממוצעים של ביקוש פעילויות :27לוח 

 שיםנ גברים מגדר
 סטיית תקן N ממוצע סטיית תקן N ממוצע פעילות

 1.047 257 2.90 1.061 184 2.79 הרצאות בנושאי בריאות ואורח חיים בריא 
 985. 254 2.85 968. 184 2.80 הרצאות וסדנאות בנושאי חוק ומשפט 

 994. 259 2.79 970. 184 2.79 הרצאות בנושאי בטיחות בדרכים
אי אקטואליה עם אנשי דיונים והרצאות בנוש

 1.008 255 2.75 1.053 183 2.92 אקדמיה ואנשי מקצוע מהיישוב

על  במטרה להשפיענושאים חברתיים בהתנדבות 
נגישות לנכים במוסדות : סוגיות חברתיות כגון

 ציבור וביישוב 
2.76 184 1.028 2.82 258 .955 

הקמת ועדות קהילתיות לתכנון וחשיבה על הובלת 
 971. 257 2.82 1.061 185 2.84 ברתיים וקהילתיים ביישוב נושאים ח

 מדי יום או כמה ימים גמלאיםמועדון חברתי ל
 987. 259 2.76 989. 181 2.79 בשבוע 

 998. 257 2.89 977. 184 2.96 חיזוק קשרים חברתיים ביישוב ובין אנשי הקהילה 
 999. 258 2.97 1.007 181 2.78 הכשרה מקצועית לנערות ונשים צעירות 

 העצמה והתפתחות אישית לנערות ונשים צעירות 
2.84 182 1.064 2.93 257 .998 

 חיזוק –ילדים ואמהות לפעילויות משותפות 
  אם וילדהקשר 

2.85 182 .996 2.98 257 .968 

 990. 257 3.06 1.071 184 2.89 לימודי קרוא וכתוב לנשים וגברים שלא למדו כלל 
לנשים וגברים שלא סיימו השלמת השכלה 

 1.027 257 3.02 1.136 183 2.82 לימודים

 1.019 256 2.89 1.025 183 2.82  אשכולות של משפחות –טיולי משפחות 
 1.011 254 2.97 1.084 184 2.87 ארכיאולוגיים ואתרים היסטוריים לסיורים לימודיים 

 אקדמיה להכשרה מקצועית 
2.82 184 1.050 2.86 256 1.022 

, ציור עץ וציור זכוכית,  תכשיטנות-לימודי אמנויות 
 1.003 256 2.85 994. 184 2.77 עצמיתסדנאות מודעות , קרמיקה

 1.049 257 2.87 1.020 184 2.94 ס "חדשנות וחידושים בפעילויות המתנ
 1.066 256 2.59 1.107 182 2.41 תצוגת אופנה , ערבי נשים

 1.030 256 2.76 1.029 182 2.73 ערבי תרבות
 1.049 254 2.67 1.071 183 2.72 הצגות תיאטרון 
 והזמנת הבמאי םדוקומנטרייהקרנת סרטים 

 לערבי דיון
2.79 182 1.067 2.59 258 1.089 

 1.097 256 2.56 1.053 183 2.64 שירה וספרים, ערבי סופרים ודיון סביב כתיבה
 1.056 255 2.23 1.059 182 2.54 אגרוף,   היאבקות-תחרויות ספורט 

הרצאות וסדנאות להורים בנושאי חינוך והתנהגות 
 1.065 258 2.91 1.068 183 2.92 ס "בביה
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חיזוק קשרים  הם הפעילויות המועדפות על גברים במידה רבה מאודכי , עולה 27מלוח 

הרצאות , ס"חדשנות וחידושים בפעילויות המתנ ,חברתיים ביישוב ובין אנשי הקהילה

דיונים והרצאות בנושאי , ת הספרוסדנאות להורים בנושאי חינוך ילדים והתנהגות בבי

לימודי קרוא וכתוב לנשים וגברים שלא , אקטואליה עם אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע מהיישוב

אמהות לפעילויות משותפות , ארכיאולוגייםוסיורים לימודיים לאתרים היסטוריים , למדו כלל

נושאים חברתיים בהקמת ועדות קהילתיות לתכנון וחשיבה ,  וילדםר א חיזוק הקש–ילדים ו

ידע והעשרה , מודעות(העצמה והתפתחות אישית לנערות ונשים צעירות , וקהילתיים

 –טיולי משפחות , השלמת השכלה לנשים וגברים שלא סיימו לימודים, )בנושאים שונים

  .)'וכד, הנהלת חשבונות, תמזכירו(אקדמיה להכשרה מקצועית , אשכולות של משפחות

לימודי קרוא וכתוב לנשים וגברים  במידה רבה מאוד הן נשיםעל הפעילויות המועדפות 

פעילויות משותפות , השלמת השכלה לנשים וגברים שלא סיימו לימודים, שלא למדו כלל

, יםארכיאולוגיוסיורים לימודיים לאתרים היסטוריים ,  וילדם חיזוק הקשר א–ילדים ואמהות ל

העצמה והתפתחות אישית לנערות ונשים צעירות , הכשרה מקצועית לנערות ונשים צעירות

הרצאות וסדנאות להורים בנושאי חינוך והתנהגות , )ידע והעשרה בנושאים שונים, מודעות(

, חיזוק קשרים חברתיים ביישוב, הרצאות בנושאי בריאות ואורח חיים בריא, ת הספרבבי

אקדמיה , ס"דשנות וחידושים בפעילויות של המתנח, לות של משפחות אשכו–טיולי משפחות 

הרצאות וסדנאות בנושאי חוק ומשפט , )'הנהלת חשבונות וכד, מזכירות(להכשרה מקצועית 

עבירות , עבירות אלימות(מניעת תיקים פליליים בקרב בני נוער וצעירים ולחיזוק המודעות   –

מודעות לסדנאות , קרמיקה,  ציור עץ וציור זכוכית,תכשיטנות  - לימודי אמנויות , )תנועה

התנדבות , נושאים חברתיים וקהילתייםבהקמת ועדות קהילתיות לתכנון וחשיבה , עצמית

סוגיות חברתיות כגון נגישות לנכים במוסדות ציבור על במטרה להשפיע חברתיים בתחומים 

 . וביישוב

  
  מצב משפחתי

 ה בוצע מבודלפי מצב משפחתי כקהל יעד לעלשם התאמת הצע הפעילויות המועדפות 

  . הצלבה בין העדפות למצב משפחתי

  
  פי מצב משפחתי לעממוצעי ביקוש פעילויות : 28לוח 

 ה/אלמן ה/גרוש ה/נשוי ה/רווק מצב משפחתי
 

 N ממוצע
סטיית 

 תקן
 N ממוצע

סטיית 
 תקן

 N ממוצע
סטיית 

 תקן
 N ממוצע

סטיית 
 תקן

ח הרצאות בנושאי בריאות ואור
 חיים בריא 

2.75 123 1.068 2.87 308 1.039 2.89 9 1.364 2.94 16 .929 

הרצאות וסדנאות בנושאי חוק 
 873. 16 2.69 1.000 9 3.00 1.001 303 2.84 946. 123 2.78 ומשפט 

 885. 16 2.63 707. 9 3.00 973. 308 2.87 1.039 123 2.59הרצאות בנושאי בטיחות 
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  בדרכים

 בנושאי דיונים והרצאות
אקטואליה עם אנשי אקדמיה 

 ואנשי מקצוע מהיישוב
2.78 122 1.087 2.83 305 1.004 2.88 8 .835 2.56 16 1.031 

, נושאים חברתייםבהתנדבות 
סוגיות על  במטרה להשפיע

נגישות לנכים : חברתיות כגון
 במוסדות ציבור וביישוב 

2.67 123 1.012 2.83 307 .968 2.56 9 1.014 2.44 16 .964 

הקמת ועדות קהילתיות לתכנון 
נושאים חברתיים בוחשיבה 

 וקהילתיים  
2.78 123 1.044 2.81 307 1.001 3.11 9 .928 2.75 16 .683 

 מדי גמלאיםמועדון חברתי ל
 –יום או כמה ימים בשבוע 

, משחקי חברה, שחמט
 טיולים, אקטואליה

2.70 122 .987 2.80 308 .999 2.67 9 1.000 2.81 16 .834 

חיזוק קשרים חברתיים ביישוב 
 981. 16 2.81 1.167 9 2.89 1.003 307 2.87 954. 123 2.98 ובין אנשי הקהילה 

הכשרה מקצועית לנערות 
 ונשים צעירות 

2.92 123 .911 2.87 305 1.043 3.22 9 .972 2.63 16 1.025 

העצמה והתפתחות אישית 
 885. 16 2.63 928. 9 3.11 1.045 304 2.86 1.011 123 2.94 לנערות ונשים צעירות 

פעילויות משותפות אמהות 
 931. 16 2.75 1.118 9 3.00 992. 304 2.92 953. 123 2.90  וילד אם חיזוק הקשר –ילדים 

לימודי קרוא וכתוב לנשים 
 772. 16 2.94 972. 9 2.78 1.032 307 2.99 1.056 122 2.98 וגברים שלא למדו כלל 

שכלה לנשים השלמת ה
 957. 16 2.63 928. 9 2.89 1.074 306 2.94 1.137 122 2.89 וגברים שלא סיימו לימודים

 אשכולות של –טיולי משפחות 
 משפחות 

2.91 123 .992 2.81 305 1.039 3.11 9 .782 2.81 16 .981 

סיורים לימודיים לאתרים 
 957. 16 2.63 928. 9 3.11 1.066 305 2.86 982. 122 3.04 ארכיאולוגיים והיסטוריים 

 אקדמיה להכשרה מקצועית 
2.93 122 1.066 2.79 307 1.013 3.22 9 .972 2.94 16 1.124 

,  תכשיטנות-לימודי אמנויות 
, קרמיקה, ציור עץ וציור זכוכית

 עצמיתסדנאות מודעות 
2.89 123 .957 2.79 306 .989 2.67 9 1.323 2.75 16 1.065 

 בפעילויות חדשנות וחידושים
 957. 16 2.88 1.118 9 3.00 1.036 307 2.80 1.020 123 2.99 ס "של המתנ

 1.025 16 2.63 882. 9 2.56 1.065 305 2.44 1.113 122 2.70 תצוגת אופנה , ערבי נשים
 806. 16 2.63 1.225 9 2.67 1.023 304 2.67 1.026 123 2.89 ערבי תרבות

 964. 16 2.56 1.054 9 3.11 1.055 305 2.61 1.066 122 2.77 הצגות תיאטרון 
 םדוקומנטרייהקרנת סרטים 

 1.025 16 2.38 1.093 9 2.78 1.069 306 2.58 1.066 123 2.84 והזמנת הבמאי לערבי דיון

ערבי סופרים ודיון סביב 
 1.153 16 2.44 1.236 9 2.56 1.063 306 2.49 1.000 122 2.78 שירה וספרים, כתיבה

,   היאבקות-ת ספורט תחרויו
 אגרוף

2.53 122 1.054 2.28 304 1.059 2.33 9 .866 2.44 16 1.209 

 הרצאות וסדנאות להורים 
בנושאי חינוך ילדים והתנהגות 

 ס "בביה
2.85 123 1.087 2.91 307 1.041 3.11 9 1.054 2.63 16 1.360 

   
סיורים לימודיים מאוד הן שהפעילויות המועדפות על רווקים במידה רבה , עולה 28מלוח 

חיזוק קשרים , ס"חדשנות וחידושים בפעילויות המתנ, ארכיאולוגייםולאתרים היסטוריים 
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, לימודי קרוא וכתוב לנשים וגברים שלא למדו כלל, חברתיים ביישוב ובין אנשי הקהילה

 ,)ידע והעשרה בנושאים שונים, מודעות(העצמה והתפתחות אישית לנערות ונשים צעירות 

הכשרה מקצועית לנערות , )'וכד, הנהלת חשבונות, מזכירות(אקדמיה להכשרה מקצועית 

ילדים ואמהות לפעילויות משותפות ,  אשכולות של משפחות–טיולי משפחות , ולנשים צעירות

סדנאות , קרמיקה, ציור עץ וציור זכוכית,  תכשיטנות- לימודי אמנויות ,  וילדם חיזוק הקשר א–

הרצאות , השלמת השכלה לנשים וגברים שלא סיימו לימודים, ערבי תרבות, מודעות אישית

 םדוקומנטרייהקרנת סרטים , ת הספרוסדנאות להורים בנושאי חינוך ילדים והתנהגות בבי

  .והזמנת הבמאי לערבי דיון

לימודי קרוא וכתוב לנשים וגברים  הפעילויות המועדפות על נשואים במידה רבה מאוד הן

פעילויות משותפות , השלמת השכלה לנשים וגברים שלא סיימו לימודים, שלא למדו כלל

הרצאות וסדנאות להורים בנושאי חינוך ילדים ,  וילדם חיזוק הקשר א–ילדים ואמהות ל

, הרצאות בנושאי בטיחות בדרכים, חיזוק קשרים חברתיים ביישוב, ת הספרוהתנהגות בבי

העצמה , ות בנושאי בריאות ואורח חיים בריאהרצא, הכשרה מקצועית לנערות ונשים צעירות

סיורים , )ידע והעשרה בנושאים שונים, מודעות(והתפתחות אישית לנערות ונשים צעירות 

ה הרצאות וסדנאות בנושאי חוק ומשפט למניע, ארכיאולוגייםואתרים היסטוריים ללימודיים 

  .)עבירות תנועה, תעבירות אלימו( פתיחת תיקים פליליים בקרב בני נוער וצעירים של

  

  מספר ילדים בבית

פי מספר הילדים בבית כקהל יעד מבודל  לעצע הפעילויות המועדפות ילשם התאמת ה

 .  למספר הילדים בבית הצלבה בין העדפותהבוצע

  
  פי מספר הילדים  לעממוצעי ביקוש פעילויות : 29לוח 

 +11 7-10 4-6 1-3 מספר ילדים 
  

 N ממוצע
סטיית 

 N ממוצע תקן
סטיית 

 N ממוצע תקן
סטיית 

 N ממוצע תקן
סטיית 

 תקן

הרצאות בנושאי 
בריאות ואורח 

 חיים בריא 
2.91 145 1.006 2.73 160 1.093 2.82 28 .905 3.47 19 .841 

הרצאות וסדנאות 
בנושאי חוק 

 887. 20 2.95 1.106 28 2.50 1.025 161 2.80 957. 140 2.84 ומשפט 

הרצאות בנושאי 
 דרכיםבטיחות ב

2.83 145 .967 2.76 161 .991 2.50 28 1.106 3.00 20 .918 

דיונים והרצאות 
בנושאי 

אקטואליה עם 
אנשי אקדמיה 
ואנשי מקצוע 

 מהיישוב

2.77 142 1.008 2.79 159 1.019 2.75 28 1.005 3.05 20 1.099 
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התנדבות 
לנושאים 
 חברתיים 

2.77 144 .959 2.76 161 1.022 2.64 28 .911 3.05 20 .945 

הקמת ועדות 
 910. 20 3.25 863. 28 2.68 1.026 162 2.73 988. 143 2.83 קהילתיות 

מועדון חברתי 
 מדי יום גמלאיםל

 או כמה ימים 
2.82 145 .991 2.70 161 .974 2.86 28 1.079 3.00 20 1.076 

חיזוק קשרים 
חברתיים ביישוב 

ובין אנשי 
 הקהילה 

2.84 144 .994 2.83 161 1.001 2.71 28 1.084 2.95 20 1.050 

הכשרה מקצועית 
לנערות ולנשים 

 צעירות 
2.87 143 1.056 2.81 159 1.014 2.50 28 .923 3.25 20 .967 

העצמה 
והתפתחות 

אישית לנערות 
 ולנשים צעירות 

2.91 144 1.051 2.78 160 1.040 2.59 27 .888 3.32 19 1.003 

פעילויות 
משותפות אמהות 

 חיזוק –ים ילדו
  וילד םהקשר א

2.92 143 1.003 2.82 160 .970 2.74 27 1.059 3.50 20 .827 

לימודי קרוא 
וכתוב לנשים 
וגברים שלא 

 למדו כלל 

2.99 144 1.014 2.89 161 1.082 2.54 28 1.138 3.40 20 .754 

השלמת השכלה 
לנשים וגברים 

שלא סיימו 
 לימודים

2.97 144 1.020 2.84 159 1.111 2.61 28 1.066 3.20 20 .894 

 –טיולי משפחות 
אשכולות של 

 משפחות 
2.83 142 1.017 2.78 161 1.029 2.46 28 .999 3.10 20 .912 

סיורים לימודיים 
לאתרים 

היסטוריים 
 ארכיאולוגיים ו

2.89 143 1.029 2.75 161 1.073 2.50 28 .962 3.26 19 .872 

אקדמיה 
להכשרה 
 מקצועית 

2.86 142 1.022 2.71 163 1.047 2.50 28 .923 3.40 20 .940 

 -לימודי אמנויות 
ציור , תכשיטנות

, עץ וציור זכוכית
סדנאות , קרמיקה
 עצמיתמודעות 

2.80 142 .964 2.67 162 1.027 2.61 28 .956 3.10 20 .968 

חדשנות 
וחידושים 

בפעילויות של 
 ס "המתנ

2.74 143 1.033 2.85 162 1.049 2.50 28 1.106 3.20 20 .894 

, ערבי נשים
 תצוגת אופנה 

2.46 141 1.112 2.42 162 1.050 2.29 28 1.117 3.05 20 .999 

 852. 20 2.90 922. 28 2.54 1.038 160 2.63 1.028 142 2.68 ערבי תרבות
 945. 20 2.95 1.071 28 2.54 1.078 161 2.54 1.011 141 2.71 הצגות תיאטרון 
 הקרנת סרטים

 םדוקומנטריי
והזמנת הבמאי 

 לערבי דיון

2.68 142 1.061 2.49 162 1.076 2.21 28 .876 2.80 20 .951 
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ערבי סופרים ודיון 
, סביב כתיבה
 שירה וספרים

2.51 142 1.043 2.44 162 1.057 2.29 28 1.117 2.84 19 1.167 

  -תחרויות ספורט 
 רוףאג, היאבקות

2.26 143 1.026 2.28 159 1.079 2.25 28 1.110 3.00 20 1.076 

הרצאות וסדנאות 
להורים בנושאי 

חינוך ילדים 
והתנהגות 

 ס "בביה

2.98 143 1.051 2.75 162 1.069 2.57 28 1.103 3.45 20 .759 

  

ויותר  ילדים 11בנות פעילויות המועדפות משפחות ל ממוצעיםעל פי הש, עולה 29לוח מ

 ילדים רוצות 4-10ומשפחות עם , ר המשפחותפעילויות יותר משאבמידה רבה רוצות 

  .שאר המשפחותזו של פעילויות במידה פחותה מ

לימודי קרוא וכתוב   ילדים במידה רבה מאוד הן1-3הפעילויות המועדפות על משפחות עם 

הרצאות וסדנאות להורים בנושאי חינוך ילדים והתנהגות , לנשים וגברים שלא למדו כלל

פעילויות משותפות , ה לנשים וגברים שלא סיימו לימודיםהשלמת השכל ,ת הספרבבי

העצמה , הרצאות בנושאי בריאות ואורח חיים בריא,  וילדם חיזוק הקשר א–ילדים ואמהות ל

סיורים , )ידע והעשרה בנושאים שונים, מודעות(והתפתחות אישית לנערות ונשים צעירות 

, מקצועית לנערות ונשים צעירותהכשרה , ארכיאולוגייםולימודיים לאתרים היסטוריים 

חיזוק קשרים חברתיים , )'וכד, הנהלת חשבונות, מזכירות ( אקדמיה להכשרה מקצועית

 פתיחת תיקים ה שלהרצאות וסדנאות בנושאי חוק ומשפט למניעו, ביישוב ובין אנשי הקהילה

  .)עבירות תנועה, עבירות אלימות(ים פליליים בקרב בני נוער וצעיר

לימודי קרוא  : ילדים במידה רבה מאוד הן4-6מועדפות על משפחות עם הפעילויות ה

השלמת , ס"חדשנות וחידושים בפעילויות של המתנ, וכתוב לנשים וגברים שלא למדו כלל

חיזוק קשרים חברתיים ביישוב ובין אנשי , השכלה לנשים וגברים שלא סיימו לימודים

הכשרה מקצועית ,  וילדםזוק הקשר א חי–ילדים ואמהות לפעילויות משותפות , הקהילה

 לחיזוק המודעות למניעת –הרצאות וסדנאות בנושאי חוק ומשפט , לנערות ונשים צעירות

 .)עבירות תנועה, עבירות אלימות(פתיחת תיקים פליליים בקרב בני נוער וצעירים 

 מועדון חברתי : ילדים במידה רבה מאוד הן7-10הפעילויות המועדפות על משפחות עם 

קיום  וטיולים, אקטואליה, משחקי חברה,  שחמט– מדי יום או כמה ימים בשבוע גמלאיםל

 .הרצאות בנושאי בריאות ואורח חיים בריא

 ,במידה רבה מאוד הן למעשה כולןויותר  ילדים 11הפעילויות המועדפות על משפחות עם 

הרצאות , וילד ם חיזוק הקשר א–ילדים ואמהות לפעילויות משותפות  :ג הבאורילפי הד

הרצאות וסדנאות להורים בנושאי חינוך ילדים והתנהגות , בנושאי בריאות ואורח חיים בריא

אקדמיה להכשרה מקצועית , לימודי קרוא וכתוב לנשים וגברים שלא למדו כלל, ת הספרבבי

העצמה והתפתחות אישית לנערות ונשים צעירות , )'וכד, הנהלת חשבונות, מזכירות(

, ארכיאולוגייםוסיורים לימודיים לאתרים היסטוריים , )ע והעשרה בנושאים שוניםיד, מודעות(
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, הקמת ועדות קהילתיות לתכנון וחשיבה על הובלת נושאים חברתיים וקהילתיים ביישוב

השלמת השכלה לנשים וגברים שלא סיימו , הכשרה מקצועית לנערות ולנשים צעירות

 אשכולות של –טיולי משפחות , ס"ל המתנחדשנות וחידושים בפעילויות ש, לימודים

סדנאות מודעות , קרמיקה, ציור עץ וציור זכוכית,  תכשיטנות-לימודי אמנויות , משפחות

, דיונים והרצאות בנושאי אקטואליה עם אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע מהיישוב, עצמית

לנכים  סוגיות חברתיות כגון נגישות במטרה להשפיע עלהתנדבות לנושאים חברתיים 

מועדון , הרצאות בנושאי בטיחות בדרכים, תצוגת אופנהוערבי נשים , וסדות ציבור וביישובבמ

, טיולים, אקטואליה, משחקי חברה,  שחמט–מדי יום או כמה ימים בשבוע גמלאים חברתי ל

 למניעת –הרצאות וסדנאות בנושאי חוק ומשפט , אגרוףו  היאבקות -תחרויות ספורט 

חיזוק , )עבירות תנועה, עבירות אלימות (פליליים בקרב בני נוער וצעירים תיקים ה שלפתיח

ערבי סופרים , ערבי תרבות, הצגות תיאטרון, קשרים חברתיים ביישוב ובין אנשי הקהילה

 . והזמנת הבמאי לערבי דיוןםדוקומנטרייהקרנת סרטים , וספרים, שירה, ודיון סביב כתיבה

  
  השכלה

 ה המועדפות לפי נתוני השכלה כקהל יעד מבודל בוצעלשם התאמת הצע הפעילויות

  . הצלבה בין העדפות להשכלה

  
  פי נתוני השכלה לעממוצעי ביקוש פעילויות : 30לוח 

 אקדמי מקצועי תיכון יסודי השכלה
  

 N ממוצע
סטיית 

 N ממוצע תקן
סטיית 

 N ממוצע תקן
סטיית 

 N ממוצע תקן
סטיית 

 תקן
הרצאות בנושאי בריאות 

 חיים בריא ואורח 
3.03 38 1.078 2.67 202 1.156 2.96 71 .917 2.97 146 .932 

הרצאות וסדנאות 
 –בנושאי חוק ומשפט 

 פתיחת ה שללמניע
תיקים פליליים בקרב בני 

 נוער וצעירים 

2.74 38 1.107 2.67 200 1.058 2.84 69 .816 3.07 145 .871 

הרצאות בנושאי בטיחות 
 בדרכים

2.74 38 1.223 2.67 202 1.034 2.69 71 .785 2.98 146 .936 

דיונים והרצאות בנושאי 
אקטואליה עם אנשי 

אקדמיה ואנשי מקצוע 
 מהיישוב

2.95 38 1.012 2.63 196 1.047 2.75 71 .921 3.10 146 .978 

התנדבות לנושאים 
 במטרה חברתיים

סוגיות להשפיע על 
נגישות : חברתיות כגון

לנכים במוסדות ציבור 
 שוב וביי

2.84 38 1.001 2.62 202 1.045 2.63 71 .898 3.05 145 .892 

הקמת ועדות קהילתיות 
לתכנון וחשיבה על 

הובלת נושאים חברתיים 
 וקהילתיים ביישוב 

2.79 38 1.119 2.66 203 1.043 2.87 71 .861 3.03 144 .946 

 גמלאיםמועדון חברתי ל
מדי יום או כמה ימים 

,  שחמט–בשבוע 
2.61 38 1.028 2.70 202 1.014 3.01 69 .795 2.81 145 .995 
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, חברהמשחקי 
 טיולים, אקטואליה

חיזוק קשרים חברתיים 
ביישוב ובין אנשי 

 הקהילה 
2.74 39 1.044 2.69 201 1.056 3.11 71 .887 3.13 145 .876 

הכשרה מקצועית 
 לנערות ולנשים צעירות 

2.62 37 1.114 2.77 201 1.039 2.92 71 .937 3.13 144 .923 

העצמה והתפתחות 
אישית לנערות ולנשים 

ידע , מודעות(צעירות 
והעשרה בנושאים 

 )שונים

2.89 38 1.008 2.65 202 1.088 2.89 71 .903 3.22 143 .907 

פעילויות משותפות 
 חיזוק –ילדים ואמהות ל

  וילד םהקשר א
3.00 38 .986 2.74 201 1.021 2.83 71 .971 3.16 143 .901 

לימודי קרוא וכתוב 
לנשים וגברים שלא למדו 

 כלל 
2.84 38 1.175 2.77 201 1.109 3.10 71 .831 3.27 145 .930 

השלמת השכלה לנשים 
וגברים שלא סיימו 

 לימודים
2.71 38 1.183 2.74 201 1.154 3.03 71 .956 3.20 144 .958 

 –טיולי משפחות 
 אשכולות של משפחות 

2.79 39 1.031 2.70 199 1.078 2.83 71 .910 3.06 145 .956 

סיורים לימודיים לאתרים 
 957. 145 3.14 963. 71 2.96 1.098 199 2.73 1.075 39 2.72 ארכיאולוגיים והיסטוריים 

אקדמיה להכשרה 
, מזכירות(מקצועית 

 )'וכד, הנהלת חשבונות
2.54 39 1.072 2.70 200 1.071 3.03 71 .894 3.02 145 .989 

 -לימודי אמנויות 
ציור עץ וציור , תכשיטנות

, קרמיקה, זכוכית
 עצמיתסדנאות מודעות 

2.64 39 .986 2.71 200 1.016 2.85 71 .936 3.00 145 .957 

חדשנות וחידושים 
 ס "בפעילויות המתנ

2.69 39 1.195 2.65 201 1.076 3.11 71 .949 3.10 145 .918 

תצוגת , ערבי נשים
 אופנה 

2.59 39 1.117 2.37 202 1.099 2.63 70 1.038 2.63 142 1.088 

 995. 144 2.94 890. 71 3.08 1.034 199 2.47 1.004 39 2.69 ערבי תרבות
 956. 142 3.01 979. 71 2.89 1.049 200 2.38 1.127 39 2.69 הצגות תיאטרון 
הקרנת סרטים 

 והזמנת םדוקומנטריי
 הבמאי לערבי דיון

2.21 39 .978 2.39 201 1.086 3.01 71 .853 3.01 144 1.028 

ערבי סופרים ודיון סביב 
 998. 144 2.94 891. 71 2.68 1.081 200 2.42 1.075 39 2.05 שירה וספרים, כתיבה

  -תחרויות ספורט 
 אגרוף, היאבקות

1.92 39 1.201 2.26 199 1.016 2.56 71 .996 2.52 143 1.074 

 הרצאות וסדנאות 
ושאי חינוך להורים בנ

 ס "ילדים והתנהגות בביה
2.54 39 1.315 2.65 202 1.088 3.08 71 .841 3.21 144 .960 

  
 : במידה רבה מאוד הןיסודיתהפעילויות המועדפות על בעלי השכלה כי ,  עולה30מלוח 

 חיזוק –ילדים ואמהות לפעילויות משותפות , הרצאות בנושאי בריאות ואורח חיים בריא

, דיונים והרצאות בנושאי אקטואליה עם אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע מהיישוב, ד וילםהקשר א

, )ידע והעשרה בנושאים שונים, מודעות(העצמה והתפתחות אישית לנערות ולנשים צעירות 
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ות לנכים סוגיות חברתיות כגון נגישבמטרה להשפיע על התנדבות לנושאים חברתיים 

 .וכתוב לנשים וגברים שלא למדו כלללימודי קרוא , במוסדות ציבור וביישוב

 אבל, במידה רבה מאוד תיכוניתמועדפות על בעלי השכלה הפעילויות  נמצאו לא

חיזוק קשרים  : במידה רבה מאוד הןמקצועיתהפעילויות המועדפות על בעלי השכלה 

לימודי קרוא , ס"חדשנות וחידושים בפעילויות של המתנ, חברתיים ביישוב ובין אנשי הקהילה

 הרצאות וסדנאות להורים בנושאי חינוך ילדים ,וכתוב לנשים וגברים שלא למדו כלל

, השלמת השכלה לנשים וגברים שלא סיימו לימודים, ערבי תרבות, ת הספרוהתנהגות בבי

 מדי גמלאיםמועדון חברתי ל, )'וכד, הנהלת חשבונות, מזכירות(אקדמיה להכשרה מקצועית 

הקרנת סרטים , טיוליםואקטואליה , משחקי חברה, מטשח  –יום או כמה ימים בשבוע 

, קיום הרצאות בנושאי בריאות ואורח חיים בריא,  והזמנת הבמאי לערבי דיוןםדוקומנטריי

, הכשרה מקצועית לנערות ונשים צעירות, ארכיאולוגייםוסיורים לימודיים לאתרים היסטוריים 

, )ידע והעשרה בנושאים שונים, תמודעו(העצמה והתפתחות אישית לנערות ונשים צעירות 

הקמת ועדות קהילתיות לתכנון וחשיבה על הובלת נושאים חברתיים , הצגות תיאטרון

סדנאות , קרמיקה, ציור עץ וציור זכוכית, תכשיטנות  -לימודי אמנויות , וקהילתיים ביישוב

ליליים  תיקים פה שלהרצאות וסדנאות בנושאי חוק ומשפט למניעת פתיח ,עצמיתמודעות ל

 .)עבירות תנועה, עבירות אלימות(בקרב בני נוער וצעירים 

לימודי קרוא וכתוב  במידה רבה מאוד הן אקדמיתעילויות המועדפות על בעלי השכלה הפ

, מודעות(העצמה והתפתחות אישית לנערות ונשים צעירות , לנשים וגברים שלא למדו כלל

הורים בנושאי חינוך ילדים והתנהגות הרצאות וסדנאות ל, )ידע והעשרה בנושאים שונים

פעילויות משותפות , השלמת השכלה לנשים וגברים שלא סיימו לימודים, ת הספרבבי

, ארכיאולוגייםואתרים היסטוריים לסיורים לימודיים ,  וילדם חיזוק הקשר א–ילדים ואמהות ל

, ונשים צעירותהכשרה מקצועית לנערות , חיזוק קשרים חברתיים ביישוב ובין אנשי הקהילה

דיונים והרצאות בנושאי אקטואליה עם אנשי אקדמיה , ס"חדשנות וחידושים בפעילויות המתנ

 ה שלקיום הרצאות וסדנאות בנושאי חוק ומשפט למניעת פתיח, ואנשי מקצוע מהיישוב

 –טיולי משפחות , )עבירות תנועה, עבירות אלימות(תיקים פליליים בקרב בני נוער וצעירים 

סוגיות חברתיות על  במטרה להשפיענושאים חברתיים בהתנדבות , ת של משפחותאשכולו

הקמת ועדות קהילתיות לתכנון וחשיבה על , ות לנכים במוסדות ציבור וביישובכגון נגיש

הנהלת , מזכירות(אקדמיה להכשרה מקצועית , הובלת נושאים חברתיים וקהילתיים ביישוב

,  והזמנת הבמאי לערבי דיוןםדוקומנטריירנת סרטים הק, הצגות תיאטרון, )'וכד, חשבונות

, עצמיתמודעות לסדנאות , קרמיקה, ציור עץ וציור זכוכית,  תכשיטנות-לימודי אמנויות 

, ערבי תרבות, הרצאות בנושאי בריאות ואורח חיים בריא, הרצאות בנושאי בטיחות בדרכים

  .שירה וספרים, ערבי סופרים ודיון סביב כתיבה
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  גילקבוצת 

ייכות לקבוצת גיל כקהל יעד מבודל תשהפי  לעלשם התאמת הצע הפעילויות המועדפות 

  . בוצע הצלבה בין העדפות לגיל

לימודי קרוא   במידה רבה מאוד הן20-35כי הפעילויות המועדפות על בני ,  עולה31מלוח 

, מודיםהשלמת השכלה לנשים וגברים שלא סיימו לי, וכתוב לנשים וגברים שלא למדו כלל

, ארכיאולוגייםוסיורים לימודיים לאתרים היסטוריים , הכשרה מקצועית לנערות ונשים צעירות

העצמה והתפתחות אישית ,  וילדם חיזוק הקשר א–ילדים ואמהות לפעילויות משותפות 

חדשנות וחידושים בפעילויות , )ידע והעשרה בנושאים שונים, מודעות(לנערות ונשים צעירות 

  .ס"המתנ

  

  פי נתוני גיל לעממוצעי ביקוש פעילויות : 31וח ל

   +66 51-65 36-50 20-35 קבוצת גיל
  

 N ממוצע
סטיית 

 תקן
 N ממוצע

סטיית 
 תקן

 N ממוצע
סטיית 

 תקן
 N ממוצע

סטיית 
 תקן

הרצאות בנושאי בריאות 
 ואורח חיים בריא 

2.73 252 1.082 3.05 163 1.005 3.00 25 .866 3.08 12 .669 

 וסדנאות בנושאי הרצאות
ה  למניע–חוק ומשפט 

 פתיחת תיקים של
פליליים בקרב בני נוער 

 וצעירים 

2.76 247 .956 2.96 164 .996 2.80 25 .866 2.92 12 .996 

הרצאות בנושאי בטיחות 
 1.138 12 2.75 909. 25 2.92 976. 164 2.90 991. 252 2.71 בדרכים

דיונים והרצאות בנושאי 
שי אקטואליה עם אנ

אקדמיה ואנשי מקצוע 
 מהיישוב

2.73 247 1.053 2.94 163 .979 3.04 25 .935 3.00 12 .953 

התנדבות לנושאים 
 במטרה חברתיים

סוגיות להשפיע על 
נגישות : חברתיות כגון

לנכים במוסדות ציבור 
 וביישוב 

2.68 251 1.010 2.93 164 .956 3.08 25 .862 2.83 12 .937 

ות הקמת ועדות קהילתי
לתכנון וחשיבה על 
הובלת נושאים חברתיים 

 וקהילתיים ביישוב 

2.69 251 1.027 2.98 164 .969 3.04 25 .841 3.17 12 .718 

 גמלאיםמועדון חברתי ל
מדי יום או כמה ימים 

 בשבוע 
2.73 249 .983 2.83 164 .995 2.88 25 .781 2.83 12 1.193 

חיזוק קשרים חברתיים 
ביישוב ובין אנשי 

 הקהילה 
2.83 251 .987 2.98 164 .990 3.16 25 .898 3.33 12 .888 

הכשרה מקצועית לנערות 
 ולנשים צעירות 

2.90 250 .972 2.88 163 1.039 3.00 24 .978 2.83 12 1.030 

העצמה והתפתחות 
אישית לנערות ולנשים 

 צעירות 
2.85 251 1.024 2.93 162 1.040 3.04 24 .908 2.83 12 1.030 

פעילויות משותפות 
 669. 12 3.08 834. 24 3.00 1.033 163 2.97 983. 250 2.87 חיזוק –ילדים ואמהות ל
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  וילד םהקשר א

לימודי קרוא וכתוב 
לנשים וגברים שלא למדו 

 כלל 
2.97 250 1.058 3.01 164 1.045 3.00 25 .707 3.00 12 1.044 

השלמת השכלה לנשים 
וגברים שלא סיימו 

 לימודים
2.92 250 1.102 2.95 163 1.082 3.08 25 .812 2.83 12 1.115 

 –טיולי משפחות 
 אשכולות של משפחות 

2.77 249 1.044 2.94 164 1.019 2.92 25 .812 2.83 12 .937 

סיורים לימודיים לאתרים 
 985. 12 2.67 841. 25 3.04 1.063 163 2.90 1.059 249 2.89 ארכיאולוגיים והיסטוריים 

דמיה להכשרה אק
 937. 12 2.83 935. 25 2.96 1.005 166 2.84 1.058 248 2.81 מקצועית 

 -לימודי אמנויות 
ציור עץ וציור , תכשיטנות

, קרמיקה, זכוכית
 עצמיתסדנאות מודעות 

2.77 249 .997 2.86 165 .993 2.96 25 .935 2.83 12 .835 

חדשנות וחידושים 
 ס "בפעילויות של המתנ

2.85 250 1.049 2.90 165 1.043 2.96 25 .841 2.92 12 .996 

תצוגת , ערבי נשים
 אופנה 

2.50 248 1.117 2.51 164 1.071 2.56 25 1.044 2.67 12 .888 

 985. 12 2.67 723. 25 2.76 1.056 163 2.75 1.045 249 2.73 ערבי תרבות
 1.073 12 2.67 802. 25 2.68 1.109 165 2.72 1.065 246 2.65 הצגות תיאטרון 

הקרנת סרטים 
 והזמנת םדוקומנטריי

 הבמאי לערבי דיון
2.69 250 1.100 2.60 164 1.077 2.56 25 .870 2.75 12 .965 

ערבי סופרים ודיון סביב 
 1.000 12 2.50 980. 25 2.72 1.085 165 2.51 1.060 248 2.60 וספרים, שירה, כתיבה

  -תחרויות ספורט 
 אגרוף, היאבקות

2.33 247 1.037 2.38 164 1.098 2.44 25 1.083 2.33 12 1.231 

 הרצאות וסדנאות 
להורים בנושאי חינוך 

 ס "ילדים והתנהגות בביה
2.83 250 1.063 3.04 165 1.064 2.92 25 .954 2.75 12 1.055 

  

הרצאות בנושאי בריאות ואורח   במידה רבה מאוד הן36-50פעילויות המועדפות על בני 

לימודי , ת הספר הרצאות וסדנאות להורים בנושאי חינוך ילדים והתנהגות בבי,ריאחיים ב

הקמת ועדות קהילתיות לתכנון וחשיבה על , קרוא וכתוב לנשים וגברים שלא למדו כלל

חיזוק קשרים חברתיים ביישוב ובין אנשי , הובלת נושאים חברתיים וקהילתיים ביישוב

הרצאות וסדנאות ,  וילדם חיזוק הקשר א–ילדים ואמהות לפעילויות משותפות , הקהילה

עבירות ( תיקים פליליים בקרב בני נוער וצעירים ה שלבנושאי חוק ומשפט למניעת פתיח

טיולי משפחות , השלמת השכלה לנשים וגברים שלא סיימו לימודים, )עבירות תנועה, אלימות

אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע דיונים והרצאות בנושאי אקטואליה עם ,  אשכולות של משפחות–

ידע והעשרה בנושאים , מודעות(העצמה והתפתחות אישית לנערות ונשים צעירות , מהיישוב

ות נגיש: וגיות חברתיות כגוןבמטרה להשפיע על סנושאים חברתיים בהתנדבות , )שונים

הרצאות בנושאי , ס"חדשנות וחידושים בפעילויות המתנ, לנכים במוסדות ציבור וביישוב

הכשרה מקצועית , ארכיאולוגייםוסיורים לימודיים לאתרים היסטוריים , טיחות בדרכיםב
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סדנאות , קרמיקה, ציור עץ וציור זכוכית,  תכשיטנות-לימודי אמנויות , לנערות ונשים צעירות

  .)'וכד, הנהלת חשבונות, מזכירות(אקדמיה להכשרה מקצועית  ועצמיתמודעות 

חיזוק קשרים חברתיים ביישוב    במידה רבה מאוד הן51-65הפעילויות המועדפות על בני 

סוגיות חברתיות כגון במטרה להשפיע על נושאים חברתיים בהתנדבות , ובין אנשי הקהילה

, השלמת השכלה לנשים וגברים שלא סיימו לימודים, ות לנכים במוסדות ציבור וביישובנגיש

, )ידע והעשרה בנושאים שונים, תמודעו(העצמה והתפתחות אישית לנערות ונשים צעירות 

הקמת ועדות , דיונים והרצאות בנושאי אקטואליה עם אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע מהיישוב

סיורים לימודיים , קהילתיות לתכנון וחשיבה על הובלת נושאים חברתיים וקהילתיים ביישוב

הכשרה , אהרצאות בנושאי בריאות ואורח חיים ברי, ארכיאולוגייםולאתרים היסטוריים 

,  וילדםחיזוק הקשר א -ילדים ואמהות לפעילויות משותפות , מקצועית לנערות ונשים צעירות

, מזכירות(אקדמיה להכשרה מקצועית , לימודי קרוא וכתוב לנשים וגברים שלא למדו כלל

סדנאות , קרמיקה, ציור עץ וציור זכוכית,  תכשיטנות- לימודי אמנויות , )'וכד, הנהלת חשבונות

, הרצאות בנושאי בטיחות בדרכים, ס"חדשנות וחידושים בפעילויות המתנ, עצמיתדעות מו

הרצאות וסדנאות להורים בנושאי חינוך ילדים ,  אשכולות של משפחות–טיולי משפחות 

,  שחמט– מדי יום או כמה ימים בשבוע גמלאיםמועדון חברתי ל, ת הספרוהתנהגות בבי

  .טיולים, אקטואליה, משחקי חברה

חיזוק קשרים חברתיים  במידה רבה עד רבה  מאוד הן+ 66פעילויות המועדפות על בני ה

הקמת ועדות קהילתיות לתכנון וחשיבה על הובלת נושאים , ביישוב ובין אנשי הקהילה

פעילויות משותפות , הרצאות בנושאי בריאות ואורח חיים בריא, חברתיים וקהילתיים ביישוב

דיונים והרצאות בנושאי אקטואליה עם אנשי ,  וילדםר א חיזוק הקש–ילדים ואמהות ל

הרצאות , לימודי קרוא וכתוב לנשים וגברים שלא למדו כלל, אקדמיה ואנשי מקצוע מהיישוב

 תיקים פליליים בקרב בני נוער וצעירים ה שלוסדנאות בנושאי חוק ומשפט למניעת פתיח

העצמה , ס"מתנהעילויות חדשנות וחידושים בפ, )עבירות תנועה, עבירות אלימות(

הכשרה , )ידע והעשרה בנושאים שונים, מודעות(והתפתחות אישית לנערות ונשים צעירות 

אקדמיה להכשרה ,  אשכולות של משפחות–טיולי משפחות , מקצועית לנערות ונשים צעירות

 ציור עץ וציור,  תכשיטנות-לימודי אמנויות , )'וכד, הנהלת חשבונות, מזכירות(מקצועית 

 במטרה להשפיע עלנושאים חברתיים בהתנדבות , עצמיתסדנאות מודעות , קרמיקה, זכוכית

 מדי יום גמלאיםמועדון חברתי ל, ות לנכים במוסדות ציבור וביישובסוגיות חברתיות כגון נגיש

השלמת השכלה לנשים  וטיולים, אקטואליה, משחקי חברה,  שחמט–או כמה ימים בשבוע 

 .מודיםוגברים שלא סיימו לי

על מנת לאמוד את הקהל הפוטנציאלי לביקוש ביצענו הצלבה של הפעילויות המוצעות מול 

  .ס" שביעות רצון ממידת השתתפותם בפעילות המתנו איע שהבי,המשיבים

ס על הקהילה ולמשוך יותר לקוחות "כי על מנת להגדיל את השפעת המתנ,  עולה32מלוח 

 להגיע אליו במידה רבה יותר מזו שהם עושים הביעו רצוןש, יש מקום להציע לתושבים
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פעילויות , לימודי קרוא וכתוב לנשים וגברים שלא למדו כלל: את הפעילויות הבאות, בפועל

חיזוק קשרים , השלמת השכלה לנשים וגברים שלא סיימו לימודים, ילדיםואמהות למשותפות 

העצמה , י משפחותטיול, צעירות הכשרה מקצועית לנערות ונשים, חברתיים ביישוב

הרצאות וסדנאות להורים בנושאי חינוך ילדים , והתפתחות אישית לנערות ונשים צעירות

 קרמיקה, לימודי אמנויות, הרצאות בנושאי בריאות ואורח חיים בריא, ת הספרוהתנהגות בבי

ות דיונים והרצא, ארכיאולוגייםוסיורים לימודיים לאתרים היסטוריים , עצמיתסדנאות מודעות ו

חדשנות וחידושים בפעילויות , בנושאי אקטואליה עם אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע מהיישוב

הקמת ועדות קהילתיות לתכנון וחשיבה על הובלת נושאים חברתיים וקהילתיים , ס"המתנ

  . )'וכד, הנהלת חשבונות, מזכירות(אקדמיה להכשרה מקצועית ו ,ביישוב

  
ו אי עשל פעילויות מבוקשות על ידי תושבים שהבי מדרג הממוצעים והשכיחויות : 32לוח 

  ס"שביעות רצון ממידת הגעתם למתנ
  

סטית  N ממוצע ס דומה למה שהיית רוצה שתהיה "עד כמה הגעתך לפעילות במתנ
 תקן

 1.092 147 3.000 לימודי קרוא וכתוב לנשים וגברים שלא למדו כלל 
 1.066 147 2.857  וילד ם חיזוק הקשר א–ילדים ואמהות לפעילויות משותפות 

 1.184 148 2.838 השלמת השכלה לנשים וגברים שלא סיימו לימודים
 1.058 147 2.823 חיזוק קשרים חברתיים ביישוב ובין אנשי הקהילה 

 1.066 148 2.784 הכשרה מקצועית לנערות ונשים צעירות 
 1.107 146 2.774  אשכולות של משפחות –טיולי משפחות 

ידע והעשרה בנושאים , מודעות(והתפתחות אישית לנערות ונשים צעירות העצמה 
 1.123 147 2.769 )שונים

 1.115 148 2.764 ס "הרצאות וסדנאות להורים בנושאי חינוך ילדים והתנהגות בביה
 1.086 148 2.757 קיום הרצאות בנושאי בריאות ואורח חיים בריא 

 עצמיתסדנאות מודעות , קרמיקה,  וציור זכוכיתציור עץ,  תכשיטנות-לימודי אמנויות 
2.750 148 1.055 

 1.171 147 2.741 ארכיאולוגיים וסיורים לימודיים לאתרים היסטוריים 
 דיונים והרצאות בנושאי אקטואליה עם אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע מהיישוב

2.733 146 1.039 

 1.120 148 2.709 ס "חדשנות וחידושים בפעילויות של המתנ
הקמת ועדות קהילתיות לתכנון וחשיבה על הובלת נושאים חברתיים וקהילתיים 

 1.040 148 2.703 ביישוב 

 1.137 147 2.701 )'וכד, הנהלת חשבונות, מזכירות(אקדמיה להכשרה מקצועית  
 פתיחת תיקים פליליים בקרב בני ה של למניע–הרצאות וסדנאות בנושאי חוק ומשפט 

 1.100 146 2.685 נוער וצעירים 

 1.045 148 2.676 הרצאות בנושאי בטיחות בדרכים
, משחקי חברה,  שחמט– מדי יום או כמה ימים בשבוע גמלאיםמועדון חברתי ל

 1.051 148 2.676 טיולים, אקטואליה

נגישות לנכים :  סוגיות חברתיות כגון במטרה להשפיע עלהתנדבות לנושאים חברתיים
 1.081 148 2.649 שוב במוסדות ציבור וביי

 1.125 146 2.582 ערבי תרבות
 1.135 147 2.429 הצגות תיאטרון 

 1.136 148 2.412 שירה וספרים, ערבי סופרים ודיון סביב כתיבה
 1.158 148 2.385  והזמנת הבמאי לערבי דיוןםדוקומנטרייהקרנת סרטים 

 1.126 148 2.365 תצוגת אופנה , ערבי נשים
 1.096 146 2.260 אגרוף,   היאבקות-פורט תחרויות ס
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פעילויות בעלות אופי דומה לאלו פתח ס לבצע שינוי יצירתי ול"על מנת לאפשר למתנ

,  )Factor Analysis(שהוצעו בשאלון קובצו השאלות לגורמים לפי שיטת ניתוח גורמים 

 ,אי פעילהעשרה ופנ, השכלת מבוגרים: נושאים עיקריים ארבעה התקבלו שבעקבותיהם

 .ואינטראקציות חברתיות מודעות ומעורבות חברתית

 לבין המאפיינים ללוהנושאים בכדי לבדוק האם קיימים מתאמים מובהקים בין ארבעת ה

  . הבאיםמתאםההדמוגראפיים נערכו מבחני 

  

  מתאמים בין נתונים דמוגראפיים לגורמי הצע חדש: 33לוח 

 מצב משפחתי מין 
מספר ילדים 

 בבית
 קבוצת גיל השכלה

 036. **221. 009. 042.- 077. השכלת מבוגרים
 010. **267. 034. *093.- 048.- העשרה ופנאי פעיל

מודעות ומעורבות 
 חברתית

.006 .028 .017 .165** .123** 

 *111. **212. 014. 000. 020.- אינטראקציות חברתיות

**p<.01, *p<.05  
  

  השכלת מבוגרים

עולה בצורה מובהקת הנכונות להשתתף גם  ךכ - כלה עולה  שככל שרמת ההש,נמצא

 אם ,נשואיםמגלים נכונות פחותה מזו של  שרווקים ,כן נמצא. בפעילות של השכלת מבוגרים

 .להשתתף בפעילות של השכלת מבוגרים, כי לא בצורה מובהקת

  העשרה ופנאי פעיל

ות להשתתף  עולה בצורה מובהקת הנכונ כך- שככל שרמת ההשכלה עולה ,נמצא

בצורה  ,נשואיםמגלים נכונות פחותה מזו של  שרווקים ,כן נמצא. בפעילות העשרה ופנאי

ה מזו  פחותותנכונמגלות  נשים ש,נמצאעוד . להשתתף בפעילות העשרה ופנאי, מובהקת

 .להשתתף בפעילות העשרה ופנאי,  אם כי לא בצורה מובהקת,גברים של

  מודעות ומעורבות חברתית

 עולה בצורה מובהקת הנכונות להשתתף בפעילות ךככל שרמת ההשכלה עולה ככי  ,נמצא

 עולה בצורה ךכ - עולה שהגילככל כי , עוד נמצא. מודעות ומעורבות חברתיתכרוכה בש

  .מודעות ומעורבות חברתיתהכרוכה במובהקת הנכונות להשתתף בפעילות 

 אינטראקציות חברתיות

עולה בצורה מובהקת הנכונות להשתתף ך  כ–ככל שרמת ההשכלה עולה כי  ,נמצא

  .אינטראקציות חברתיותהכרוכה בבפעילות 
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  ?ס"כיצד רוצים התושבים לקבל את המידע מהמתנ. 5
  

דרכי את ס ולשפר "תושבים לקבל מידע מהמתנ הלעהדרך המועדפת כדי לבחון מהי 

הם כל אחת  מתאימה לה באיזו מידס נשאלו התושבים"ההפצה והשיווק של פעילויות המתנ

  .ס"מצורות הפצת המידע מהמתנ

באמצעות , ס ידבר איתם אישית"כי תושבי דבורייה מעדיפים שהמתנ, מהתשובות עולה

  )34ראו לוח . (ס"שהם שגרירים של המתנ, שלטי חוצות ופעילים, הטלפון, האינטרנט

  
  ס" על התושבים לקבלת מידע מהמתנהפצה מועדפותדרכי ג ממוצעים של וריד: 34לוח 

 סטיית תקן N ממוצע  

 1.039 447 2.902 דיוור ישיר לבתי אב

 979. 444 2.887 שלטי חוצות
 1.036 445 2.796 באנרים באתרי אינטרנט

 1.015 447 2.776 ס" שגרירים לפעילויות המתנ–רשת חברתית של מתנדבים 
 1.058 444 2.773 ןטלפובהתקשרות אישית 

 1.065 443 2.758 ס"יחסי ציבור לפעילויות המתנ
 1.053 432 2.727 לוח מודעות אלקטרוני

פרסום באמצעות פעילים ומשתתפים שהם בעלי עניין בקידום 
 )חבר מביא חבר(הנושא 

2.669 444 .983 

 1.123 442 2.656  אימאם המסגדכגוןשיתוף בעלי השפעה 

 1.108 444 2.604 יקה ורמקול ברחובות ותתי שכונות זמסתובב עם מוהרכב 

  

   פי מגדר לעס "מועדפות לקבלת מידע מהמתנדרכי הפצה 

  פי מגדר לעס " הפצה מועדפות לקבלת מידע מהמתנדרכיממוצעים של : 35לוח 

 נקבה זכר מין
סטיית  N ממוצע  

 תקן
סטיית  N ממוצע

 תקן
 דיוור ישיר לבתי אב

2.898 187 1.055 2.904 260 1.030 

 1.054 259 2.749 1.009 186 2.860 באנרים באתרי אינטרנט
 1.075 259 2.753 1.036 185 2.800  בטלפוןהתקשרות אישית 

 1.102 256 2.535 1.132 186 2.823 אימאם המסגד כגון שיתוף בעלי השפעה 

 שגרירים לפעילויות –רשת חברתית של מתנדבים 
 999. 261 2.728 1.036 186 2.844 ס "המתנ

פים שהם בעלי פרסום באמצעות פעילים ומשתת
 973. 257 2.654 1.000 187 2.690 )חבר מביא חבר(עניין בקידום הנושא 

יקה ורמקול ברחובות ותתי זרכב מסתובב עם מו
 1.105 257 2.576 1.114 187 2.642 שכונות 

 989. 260 2.869 966. 184 2.913 שלטי חוצות 
 1.070 249 2.703 1.031 183 2.760 לוח מודעות אלקטרוני

 1.044 256 2.715 1.092 187 2.818 ס"יחסי ציבור לפעילויות המתנ

  
הפצת באשר לדרכי נשים וגברים העדפתם של על מנת  לבדוק האם קיים הבדל בין 

 שקיים הבדל מובהק ,בניתוח נמצא.  למדגמים בלתי תלוייםtס נערך מבחן "המידע מהמתנ
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אימאם כמו תוף בעלי השפעה שיבין גברים לנשים ברצון לקבל את המידע באמצעות 

גבוה  )M=2.82,SD=1.132(כאשר ממוצע הגברים ) t(445)=2.676,p<.01(, המסגד

. ההפצה לא נמצאו הבדלים מובהקיםדרכי בשאר .  (M=2.53, SD=1.102)מממוצע הנשים

עם . ם לנשים וגברים כאחדמי הציבור מתאילכלעבור הפצה שנמצאו יעילים הדרכי ש, מכאן

ביטאו נכונות להיעזר בדרכי גברים שה בעוד, יבור האישיהדשל ביטאו העדפה   הנשים,זאת

  . הפצה מגוונות יותר

  
  ס לפי מצב משפחתי" הפצה מועדפות לקבלת מידע מהמתנדרכיממוצעים של : 36לוח 

 ה/אלמן ה/גרוש ה/נשוי ה/רווק מצב משפחתי
סטיית  N ממוצע  

 תקן
סטיית  N ממוצע

 תקן
סטיית  N ממוצע

 תקן
סטיית  N ממוצע

 תקן

 דיוור ישיר לבתי אב
3.126 127 .992 2.840 307 1.053 2.800 10 1.033 2.625 16 1.025 

באנרים באתרי 
 אינטרנט

3.134 127 .987 2.704 307 1.032 2.000 9 .707 2.563 16 1.209 

התקשרות אישית 
  בטלפון

2.976 127 1.042 2.728 305 1.074 2.400 10 .966 2.438 16 .892 

שיתוף בעלי השפעה 
אימאם : למשל

 המסגד 
2.750 124 1.173 2.679 305 1.104 2.700 10 1.252 2.500 16 .966 

רשת חברתית של 
 שגרירים –מתנדבים 

 ס "לפעילויות המתנ
2.827 127 1.040 2.775 307 1.019 3.000 10 .816 2.313 16 1.014 

פרסום באמצעות 
פעילים ומשתתפים  

ניין בקידום בעלי ע
חבר מביא (הנושא 

 )חבר

2.730 126 1.046 2.675 305 .947 3.000 10 .943 2.188 16 1.047 

רכב מסתובב עם 
יקה ורמקול זמו

ברחובות ותתי 
 שכונות 

2.776 125 1.135 2.537 307 1.106 2.700 10 1.160 2.500 16 .894 

 894. 16 2.500 1.033 10 2.800 979. 305 2.830 946. 127 3.094 שלטי חוצות 
לוח מודעות 

 אלקטרוני
2.864 125 1.088 2.710 293 1.031 2.100 10 1.197 2.375 16 1.025 

יחסי ציבור לפעילויות 
 ס"המתנ

2.961 127 1.057 2.692 305 1.050 2.500 10 1.269 2.533 15 1.060 

  
  

 המידע ה שלצהפדרכי דפת עהבדל בין רווקים לנשואים בהיש על מנת  לבדוק האם 

 ים מובהקיםים הבדלמי שקי,בניתוח נמצא.  למדגמים בלתי תלוייםtס נערך מבחן "מהמתנ

באנרים באתרי    באמצעותס"מהמתנרצון לקבל מידע כל הקשור בים בוא לנשרווקיםבין 

גבוה  )M=3.13,SD=.987 (רווקים כאשר ממוצע ה,)t(432)=4.001,p<.00( אינטרנט

 הבדלים מובהקים בין רווקים לנשואים ונמצאכן  . (M=2.70, SD=1.032)יםוא הנשמממוצע

 דיוור ישיר לבתי אבס באמצעות "רצון לקבל את המידע מהמתנאשר לב

)t(432)=2.614,p<.01(, כאשר ממוצע הרווקים )M=3.13,SD=.992( גבוה מממוצע 
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 לנשואים  הבדלים מובהקים בין רווקיםונמצאאף בניתוח  . (M=2.84, SD=1.053)הנשואים

 ,)t(430)=2.589,p<.01( שלטי חוצותס באמצעות "רצון לקבל את המידע מהמתנמידת הב

 (M=2.83, SD=979) הנשואים גבוה מממוצע )M=3.09,SD=.946(כאשר ממוצע הרווקים 

ס "רצון לקבל את המידע מהמתנאשר ל הבדלים מובהקים בין רווקים לנשואים בונמצאכן  .

 כאשר ממוצע הרווקים ,)t(430)=2.420,p<.05( ס"עילויות המתניחסי ציבור לפבאמצעות 

)M=2.42,SD=1.057( הנשואיםגבוה מממוצע (M=2.69, SD=1.050) .  הבדלים מובהקים

התקשרות  ס באמצעות"רצון לקבל את המידע מהמתנגם באשר לבין רווקים לנשואים נמצאו 

 )M=2.98,SD=1.042(קים  כאשר ממוצע הרוו,)t(430)=2.210,p<.05( בטלפוןאישית 

 הבדלים מובהקים בין רווקים לנשואים  . (M=2.73, SD=1.074) הנשואיםגבוה מממוצע

יקה זרכב מסתובב עם מו ס באמצעות"רצון לקבל את המידע מהמתננמצאו גם באשר ל

 )M=2.77,SD=1.135( כאשר ממוצע הרווקים ,)t(430)=2.017,p<.05( ורמקול ברחובות

בשאר צורות ההפצה לא נמצאו הבדלים  . (M=2.54, SD=1.106)שואים הנגבוה מממוצע

  .בין רווקים לנשואים מובהקים

 פי מספרעל  ס" הפצה מועדפות לקבלת מידע מהמתנדרכיממוצעים של : 37לוח 

  במשפחהילדים ה

מספר ילדים 
 +11 7-10 4-6 1-3  משפחהב

סטיית  N ממוצע  
 תקן

סטיית  N ממוצע
 תקן

 סטיית N ממוצע
 תקן

סטיית  N ממוצע
 תקן

 דיוור ישיר לבתי אב
2.822 146 1.022 2.845 161 1.081 2.593 27 1.047 3.050 20 1.050 

באנרים באתרי 
 אינטרנט

2.847 144 .985 2.745 161 1.045 2.179 28 1.090 3.200 20 1.005 

התקשרות אישית 
 995. 21 2.905 1.095 27 2.741 1.106 160 2.650 1.039 145 2.772  בטלפון

שיתוף בעלי השפעה 
 1.044 21 2.762 1.031 28 2.786 1.157 161 2.609 1.085 143 2.636 אימאם המסגד כגון 

רשת חברתית של 
 שגרירים –מתנדבים 

 ס "לפעילויות המתנ
2.760 146 .999 2.648 162 1.066 2.893 28 .956 2.905 21 .889 

פרסום באמצעות 
פעילים ומשתתפים 

הם בעלי עניין ש
חבר (בקידום הנושא 

 )מביא חבר

2.713 143 .932 2.543 162 1.004 2.679 28 .945 2.667 21 .966 

רכב מסתובב עם 
יקה ורמקול זמו

ברחובות ותתי 
 שכונות

2.579 145 1.065 2.503 161 1.152 2.571 28 1.069 2.619 21 1.244 

 921. 21 3.048 1.036 28 2.500 966. 159 2.874 962. 145 2.862 שלטי חוצות 
לוח מודעות 

 אלקטרוני
2.755 139 1.034 2.665 155 1.059 2.400 25 .957 2.905 21 .995 

יחסי ציבור לפעילויות 
 995. 21 2.905 1.065 26 2.423 1.079 161 2.658 1.026 144 2.729 ס"המתנ
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 מספר ילדים שונהמשפחות עם הפצה בין העדפת דרכי  האם קיים הבדל בלבדוקכדי 

פי מספר הילדים  לעמשפחות   ביןמובהקיםהבדלים  שמצא, נובהאבוצע ניתוח מסוג 

 ממוצע .)(F( 3,349)=4.611,p<.01 באנרים באתרי אינטרנטבאמצעות בהעדפת פרסום 

מממוצע נמוך באופן מובהק נמצא )   (M=2.179,SD=1.090 ילדים7-10המשפחות עם 

  ילדים4-6משפחות עם , )  (M=2.85,SD=.985 ילדים1-3המשפחות עם 

M=2.74,SD=1.045)    (ויותר ילדים 11משפחות עם וM=3.20,SD=1.005)  ( .עם זאת ,

. על פי מספר הילדיםמשפחות הבדלים מובהקים בין הלגבי דרכי הפצה אחרות לא נמצאו 

שים מבקלהתחשב בו כאשר יש שגורם מהווה אינו משפחה במספר הילדים ש, נראה אפוא

כאשר  ,ינטרנטמצעות האהפצה באלמעט , ס"מתנהפעילות הדרך היעילה להפצת ת לקבוע א

  . ילדים7-10משפחות עם מדובר ב

  
  פי השכלה לע ס" הפצה מועדפות לקבלת מידע מהמתנדרכיממוצעים של : 38לוח 

 
 אקדמי מקצועי תיכון יסודי השכלה

סטיית  N ממוצע  
 תקן

סטיית  N ממוצע
 תקן

סטיית  N ממוצע
 תקן

סטיית  N ממוצע
 תקן

 דיוור ישיר לבתי אב
2.703 37 1.288 2.696 204 1.072 2.959 73 .978 3.224 147 .890 

באנרים באתרי 
 941. 147 3.136 1.018 73 2.822 1.034 201 2.647 1.189 39 2.538 אינטרנט

התקשרות אישית 
  בטלפון

2.615 39 1.310 2.649 202 1.084 2.824 74 .998 2.931 145 .991 

, שיתוף בעלי השפעה
 – אימאם המסגד כגון

סיוע בהפצת מידע 
בתפילות יום שישי 

 ס  "על פעילויות במתנ

2.667 39 1.132 2.478 201 1.171 2.792 72 1.006 2.924 145 1.068 

רשת חברתית של 
 שגרירים –מתנדבים 

 ס "לפעילויות המתנ
2.868 38 1.070 2.616 203 1.058 2.878 74 .906 2.918 147 .983 

פרסום באמצעות 
פעילים ומשתתפים  
שהם בעלי עניין 

חבר (בקידום הנושא 
 )מביא חבר

2.718 39 .999 2.567 203 1.034 2.730 74 .926 2.800 145 .917 

רכב מסתובב עם 
יקה ורמקול זמו

ברחובות ותתי 
 שכונות 

2.795 39 1.151 2.545 202 1.102 2.562 73 1.118 2.644 146 1.125 

 913. 146 3.007 903. 74 2.919 1.018 203 2.793 1.114 38 2.947 שלטי חוצות 
לוח מודעות 

 אלקטרוני
2.750 36 1.105 2.546 196 1.064 2.694 72 1.030 3.000 141 1.000 

יחסי ציבור לפעילויות 
 ס"המתנ

2.486 37 1.216 2.624 205 1.103 2.781 73 .975 2.966 145 .968 

  
בעלי השכלה שונה בוצע ניתוח מסוג הפצה בין העדפת דרכי  האם קיים הבדל בלבדוקכדי 

ישיר הדיוור לגורם האשר בעלי השכלה שונה ב  ביןמובהקיםנמצאו הבדלים נובה ובו א

השכלה הממוצע בעלי כי , בניתוח נמצא .)(,F(3,457)=8.545,p<.01 לבתי אב
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בעלי השכלה מממוצע  באופן מובהק גבוה  (M=3.22,SD=.890)אקדמיתה

ובעלי )   (M=2.69,SD=1.072בעלי השכלה תיכונית, )  (M=2.96,SD=.978מקצועית

   .)  (M=2.70,SD=1.228השכלה יסודית

בעלי השכלה שונה בוצע ניתוח הפצה בין העדפת דרכי ה האם קיים הבדל בלבדוקכדי 

 שר להפצה באמצעותשכלה שונה באבעלי ה  ביןמובהקיםנמצאו הבדלים בו ש ,מסוג אנובה

השכלה הממוצע בעלי נמצא ש .)(F( 3,456)=7.673,p<.00 באנרים באתרי אינטרנט

בעלי השכלה מממוצע גבוה באופן מובהק )   (M=3.13,SD=.941אקדמית ה

ובעלי )   (M=2.65,SD=1.034בעלי השכלה תיכונית, )  (M=2.82,SD=1.018מקצועית

   .)  (M=2.54,SD=1.189השכלה יסודית

בעלי השכלה שונה בוצע ניתוח מסוג הפצה בין העדפת דרכי  האם קיים הבדל בלבדוקכדי 

שיתוף בעלי לגורם שר בעלי השכלה שונה בא  ביןמובהקיםנמצאו הבדלים אנובה ובו 

ממוצע בעלי השכלה כי , בניתוח נמצא .)(F( 3,453)=4.801,p<.01 השפעה

בעלי השכלה מממוצע באופן מובהק גבוה )   (M=2.92,SD=1.068אקדמית

ובעלי )   (M=2.66,SD=1.132יסודיתבעלי השכלה , )  (M=2.79,SD=1.006מקצועית

  . )  (M=2.48,SD=1.171תיכוניתהשכלה 

בעלי השכלה שונה בוצע ניתוח מסוג  הפצה בין העדפת דרכי האם קיים הבדל בלבדוקכדי 

רשת חברתית של לשר לה שונה באבעלי השכ  ביןמובהקיםנמצאו הבדלים אנובה ובו 

   אקדמיתההשכלה ה ממוצע בעלי .)(F(3,458)=3.023,p<.05 מתנדבים

M=2.92,SD=.983)(   מקצועית בעלי השכלהמממוצע גבוה באופן מובהק נמצא 

M=2.88,SD=906)  ( ,בעלי השכלה יסודיתM=2.87,SD=1.070)   ( ובעלי השכלה

  . )  (M=2.61,SD=1.058תיכונית

בעלי השכלה שונה בוצע ניתוח מסוג הפצה בין העדפת דרכי  האם קיים הבדל בבדוקלכדי 

 לוח מודעות אלקטרונילשר בעלי השכלה שונה בא  ביןמובהקיםנמצאו הבדלים אנובה ובו 

F(3,441)=5.229,p<.001)(.  ממוצע בעלי השכלה אקדמית M=3.00,SD=1.000)(  נמצא

בעלי השכלה , )  (M=2.75,SD=1.105יסודית בעלי השכלהמממוצע גבוה באופן מובהק 

  .)  (M=2.54,SD=1.064ובעלי השכלה תיכונית)   (M=2.69,SD=1.030מקצועית

בעלי השכלה שונה בוצע ניתוח מסוג הפצה בין העדפת דרכי  האם קיים הבדל בקכדי לבדו

ויות יחסי ציבור לפעילל שרבעלי השכלה שונה בא  ביןמובהקיםנמצאו הבדלים אנובה ובו 

  )(M=2.96,SD=.968 ממוצע בעלי השכלה אקדמאית .)(F(3,456)=3.795,p<.01 ס"המתנ

בעלי , )  (M=2.78,SD=.975 מקצועית בעלי השכלהמממוצע גבוה באופן מובהק נמצא 

לא . )  (M=2.48,SD=1.216יסודיתובעלי השכלה )   (M=2.62,SD=1.103תיכוניתהשכלה 

  .מידע בין בעלי השכלה שוניםהות הפצת נמצאו הבדלים מובהקים בשאר שיט
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  פי קבוצת גיל לע ס" הפצה מועדפות לקבלת מידע מהמתנדרכיממוצעים של : 39לוח 

 +66 51-65 36-50 20-35 קבוצת גיל
סטיית  N ממוצע  

 תקן
סטיית  N  ממוצע

 תקן
סטיית  N ממוצע

 תקן
סטיית  N ממוצע

 תקן

 דיוור ישיר לבתי אב
2.864 257 1.068 3.055 164 .986 2.640 25 .907 2.273 11 1.191 

באנרים באתרי 
 אינטרנט

2.907 257 1.011 2.778 162 1.040 2.280 25 1.061 2.417 12 1.379 

התקשרות אישית 
  בטלפון

2.719 256 1.055 2.914 163 1.080 2.542 24 .977 2.750 12 1.215 

שיתוף בעלי השפעה 
 1.000 12 2.500 1.052 25 2.760 1.127 164 2.811 1.122 250 2.644  אימאם המסגד כגון

רשת חברתית של 
 שגרירים –מתנדבים 

 ס "לפעילויות המתנ
2.703 256 1.013 2.891 165 1.030 2.760 25 1.012 2.636 11 1.120 

פרסום באמצעות 
פעילים ומשתתפים  
שהם בעלי עניין 

חבר (בקידום הנושא 
 )מביא חבר

2.650 254 1.025 2.745 165 .928 2.583 24 .974 2.667 12 1.231 

רכב מסתובב עם 
יקה ורמקול זמו

ברחובות ותתי 
 שכונות

2.565 255 1.092 2.616 164 1.180 2.560 25 1.044 3.000 12 1.206 

 1.115 12 2.833 980. 25 2.720 945. 162 3.025 989. 256 2.855 שלטי חוצות 
לוח מודעות 

 אלקטרוני
2.709 247 1.065 2.844 160 1.031 2.458 24 .977 2.364 11 1.206 

יחסי ציבור לפעילויות 
 ס"המתנ

2.737 255 1.060 2.847 163 1.069 2.800 25 1.080 2.364 11 1.120 

  

 בוצע ניתוח מסוג ותקבוצות גיל שונהפצה בין העדפת דרכי  האם קיים הבדל בלבדוקכדי 

 אבהישיר לבתי הדיוור גורם הל גילים שונים באשר ן בימובהקיםנמצאו הבדלים אנובה ובו 

F( 3,453)=3.200,p<.05)(. 36-50בני  ממוצע M=3.05,SD=.986)  ( גבוה באופן נמצא

ובני )   (51-65M=2.64,SD=907בני ,  )(M=2.86,SD=1.068  20-35בני מממוצע מובהק 

66+ M=2.27,SD=1.379)  ( .  

 בוצע ניתוח מסוג ותקבוצות גיל שונבין הפצה רכי העדפת ד האם קיים הבדל בלבדוקכדי 

 באנרים באתרי אינטרנטשר לבעלי השכלה שונה בא אנובה ובו נמצאו הבדלים מובהקים בין

F(3,452)=3.563,p<.05)(.20-35  ממוצע בני M=2.90,SD=1.011)  ( גבוה באופן נמצא

ובני )   (M=2.41,SD=1.379+66בני , )(M=2.78,SD=1.040 36-50מובהק מממוצע בני 

51-65M=2.28,SD=1.061)  ( . מידע ההפצת דרכי שאר לגבי לא נמצאו הבדלים מובהקים

  . בני גילים שוניםבין

  בהן  תשובות תעל מנת לסייע בתכנון הפצה של פעילויות חוברה טבלה על בסיס הצלב

מצאים מספר התושבים שנהבא צוין  בלוח .מועדפתההפצה התושבים עניין בדרך ביטאו 

   .תוך המדגםשיעורם ב וטווחב
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מידה " עד "במידה רבה" דירוגב (ס"הפצה מועדפות לקבלת מידע מהמתנדרכי : 40לוח 

  ) של עניין"רבה מאוד

דיוור ישיר   
 לבתי אב  

באנרים 
באתרי 
 אינטרנט

התקשרות 
אישית 
  בטלפון

שיתוף  בעלי 
 השפעה 

רשת 
חברתית של 

 מתנדבים 

פרסום 
באמצעות 

פעילים 
 ומשתתפים 

רכב מסתובב 
עם רמקול 

 בכפר  

לוח מודעות  שלטי חוצות 
 אלקטרוני

ציבור  יחסי 
 ס"למתנ

הרצאות 
בנושאי 

בריאות ואורח 
 חיים בריא 

255 52% 227 47% 222 46% 211 44% 234 48% 219 45% 192 40% 254 52% 216 46% 229 47% 

הרצאות 
וסדנאות 

בנושאי חוק 
 ומשפט 

258 53% 227 47% 225 47% 217 45% 237 49% 221 46% 196 40% 253 52% 221 47% 232 48% 

הרצאות 
בנושאי 
בטיחות 
 בדרכים

237 48% 209 43% 210 43% 200 41% 224 46% 207 43% 183 38% 240 49% 205 43% 221 45% 

דיונים 
והרצאות 
בנושאי 

אקטואליה עם 
אנשים  
 מהיישוב

238 49% 216 45% 207 43% 205 43% 228 47% 216 45% 186 39% 236 49% 216 46% 220 46% 

התנדבות 
נושאים ב

 חברתיים 

238 49% 207 43% 207 43% 206 43% 229 47% 214 44% 185 38% 244 50% 218 46% 228 47% 

הקמת ועדות 
 קהילתיות 

248 51% 222 46% 214 44% 221 46% 233 48% 218 45% 194 40% 251 52% 217 46% 239 49% 

מועדון חברתי 
  גמלאיםל

234 48% 211 44% 203 42% 208 43% 219 45% 206 43% 182 38% 232 48% 199 42% 214 44% 

חיזוק קשרים 
חברתיים 
 בקהילה 

255 52% 223 46% 217 45% 221 46% 242 49% 223 46% 192 39% 251 52% 213 45% 238 49% 

הכשרה 
מקצועית 
לנערות 
ולנשים 
 צעירות 

264 54% 238 49% 226 47% 222 46% 242 50% 224 46% 199 41% 254 52% 227 48% 240 50% 

העצמה 
והתפתחות 

אישית 
לנערות ונשים 

 צעירות 

257 53% 231 48% 226 47% 222 46% 246 51% 225 47% 201 41% 259 53% 223 47% 241 50% 

פעילויות 
משותפות 
לאמהות 

 –וילדים 
  חיזוק הקשר

263 54% 230 48% 230 48% 223 46% 243 50% 229 47% 199 41% 258 53% 228 48% 243 50% 

לימודי קרוא 
וכתוב לנשים 

 51% 247 49% 229 54% 265 41% 201 48% 234 51% 249 48% 230 47% 227 49% 239 55% 270 וגברים 

השלמת 
השכלה 

 49% 239 47% 220 53% 259 41% 199 47% 227 50% 242 47% 226 46% 224 48% 231 55% 267 לנשים וגברים 

טיולי 
 –משפחות 
אשכולות 
  משפחות

244 50% 214 44% 219 45% 206 43% 224 46% 210 43% 179 37% 239 49% 200 42% 226 47% 

סיורים 
לימודיים 
לאתרים 

היסטוריים 
 ארכיאולוגיים ו

254 52% 227 47% 225 47% 221 46% 233 48% 214 44% 190 39% 248 51% 224 48% 240 50% 
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אקדמיה 
להכשרה 
 47% 230 45% 213 51% 250 39% 191 44% 211 46% 226 44% 214 45% 217 45% 218 51% 250 מקצועית 

לימודי 
 - אמנויות

, תכשיטנות
עץ על ציור 

, וציור זכוכית
 ,קרמיקה
סדנאות 
מודעות 
  עצמית

246 51% 225 46% 215 45% 218 45% 230 47% 220 45% 188 39% 242 50% 220 47% 226 47% 

חדשנות 
בפעילויות  

 48% 232 48% 225 50% 242 39% 189 44% 216 47% 229 44% 212 46% 222 47% 229 53% 256 ס "המתנ

, ערבי נשים
 תצוגת אופנה 

186 38% 176 36% 164 34% 162 34% 172 35% 156 32% 155 32% 184 38% 172 37% 174 36% 

  ערבי תרבות

227 47% 204 42% 187 39% 188 39% 212 44% 194 40% 174 36% 226 47% 198 42% 211 44% 

  
הצגות 
  תיאטרון

235 49% 208 43% 202 42% 196 41% 216 45% 201 42% 179 37% 230 48% 207 44% 222 46% 

הקרנת 
סרטים 
 םרייאדוקומנט

 עם ודיון
 הבמאי

226 47% 202 41% 194 40% 190 39% 207 42% 196 40% 179 37% 227 47% 203 43% 209 43% 

ערבי סופרים 
ודיון סביב 

שירה , כתיבה
 וספרים

208 43% 194 40% 174 36% 173 36% 194 40% 177 37% 163 34% 203 42% 188 40% 202 42% 

תחרויות 
  -ספורט 

, היאבקות
 אגרוף

172 36% 166 34% 145 30% 149 31% 157 32% 153 32% 132 27% 165 34% 147 31% 161 33% 

הרצאות 
וסדנאות 
להורים 

בנושאי חינוך 
ילדים 

והתנהגות 
 ס "בביה

257 53% 233 48% 224 46% 219 45% 239 49% 228 47% 191 39% 254 52% 226 48% 252 52% 

  
  

  סוגי פעילות  4-מתאמים בין סוגי הפצת מידע מקובצים ל: 41לוח 

  
 ווךיתבאמצעות מידע  מידע כללי לא מפולח

 חריםשל א
 פרסום חוצות מגוון

 **470. **508. **506. השכלת מבוגרים
 **442. **399. **466. העשרה ופנאי פעיל

 **440. **438. **448. מודעות ומעורבות חברתית
 **417. **466. **447. אינטראקציות חברתיות

**p<.01, *p<.05  
  
  ?ס"תתף בפעילות המתנבאיזו מידה כל אחת מהפעילויות הבאות ידרבנו אותך להש. 6

  
שונות נשאלו הנבדקים באיזו דרבון על מנת להעריך את האפקטיביות הצפויה של פעולות 

  ?ס"כל אחת מהפעילויות הבאות להשתתף בפעילות המתנ םידרבנו אותמידה 
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 היא בסדר יורדדרבון ההאפקטיביות המצופה של פעולות , 3כפי שניתן לראות בתרשים 

הנחות שיווקיות , הטבות לנרשמים בפעילויות ,חלוקת מתנות, 20%ל נחה קבועה שה: כלהלן

  .הגרלותבסוף ל ו10%הנחה קבועה של , מבצעיםבאמצעות 

  
  ס"ג הפעולות המדרבנות השתתפות בפעילויות המתנוריד: 3תרשים 

מדרג המדרבנים לפעילות

2.877

2.760

2.683

2.662

2.535

2.3002.4002.5002.6002.7002.8002.9003.000

הנחה קבועה של 20%

חלוקת מתנות, הטבות לנרשמים בפעילויות 

הנחות שיווקיות לפי מבצעים

הנחה קבועה של 10%

הגרלות 

  
  
  

  חלוקת גורמים מדרבנים לפי מגדר

ת לפי חלוקה מגדרית שונודרבון על מנת להעריך את האפקטיביות הצפויה של פעולות 

  .לגברים ונשיםתוך חלוקה השונים רמי הדרבון ושל גבוצע דירוג 

   

  לפי מגדרגורמי הדרבון חלוקת : 42לוח 

 נקבה זכר  מין
 סטיית תקן N ממוצע סטיית תקן N ממוצע  

 1.084 249 2.839 1.093 182 2.929  20%הנחה קבועה של 
 1.082 256 2.777 1.118 185 2.735 הטבות לנרשמים בפעילויות , חלוקת מתנות

 1.040 252 2.651 1.023 183 2.727 הנחות שיווקיות לפי מבצעים
 1.086 256 2.645 1.070 182 2.687 10%הנחה קבועה של 

 967. 255 2.533 1.025 186 2.538 הגרלות 
  

ילות לפעדירוג גורמי הדרבון הבדלים מובהקים בין גברים לנשים באין ש, מהלוח עולה

כאשר הגברים מציינים ,  אך נמצא הבדל בעוצמת ההשפעה של כל מדרבן בנפרד,ס"במתנ

במקום בולט  ואילו הנשים מציינות את המתנות ,יותרבמקום גבוה את הגורמים הכספיים 

תם של גורמי  מממוצעי הנשים בהערכת השפעיםממוצעי הגברים גבוהש, ת נמצאכללי. יותר

  .תעל השתתפות בפעילודרבון 

  

  מצב משפחתיפי דרבון על חלוקת גורמי 
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 של המשפחתיגורמי הדרבון על פי מצבם ביעילות על מנת לבחון את ההבדלים 

גרושים , נשואים,  רווקים-   כל אחת מהקבוצותיה שלשוו תשובותו ההמשתתפים במדגם

  .גורמי הדרבון מדלכל אח -ואלמנים 

  פי מצב משפחתי לגורמי דרבון עג וריד: 4תרשים 

.000.5001.0001.5002.0002.5003.0003.500

רווק/ה

נשוי/ה

גרוש/ה

אלמן/ה

הגרלות 

הנחה קבועה של 10%

הנחות שיווקיות לפי מבצעים

 הטבות לנרשמים בפעילויות 

הנחה קבועה של 20%

  

  

  פי מצב משפחתי לעהשונים גורמי הדרבון אפקטיביות : 43לוח 

מצב 
 ה/אלמן ה/גרוש ה/נשוי ה/רווק משפחתי

 סטיית תקן N ממוצע סטיית תקן N ממוצע סטיית תקן N ממוצע סטיית תקן N ממוצע  
הנחה 
קבועה 

 20%של 
2.992 124 1.115 2.854 295 1.064 2.500 10 1.269 3.000 16 .894 

וקת חל
, מתנות
הטבות 

לנרשמים 
 בפעילויות 

2.960 125 1.132 2.714 304 1.081 2.800 10 1.033 2.625 16 .957 

הנחות 
שיווקיות 

לפי 
 מבצעים

2.936 125 1.053 2.641 298 1.029 2.700 10 .949 2.500 16 .632 

הנחה 
קבועה 

 10%של 
2.817 126 1.091 2.626 302 1.067 2.300 10 1.160 2.875 16 .957 

 911. 16 2.813 966. 10 2.600 975. 303 2.538 1.054 126 2.643 הגרלות 

  

 

, בין רווקים לנשואיםגורמי הדרבון דירוג הבדל בלא נמצא למרות שכי ,  עולה43מלוח 

עוצמת ההשפעה , כלל המדגם עקב מספרם הדומיננטיזה של זהה לנמצא שלהם דירוג וה

נמצאו לעומת זאת . ותר אצל הרווקים מאשר אצל הנשואיםה יהם גבומדרבנישל כל אחד מה

כאשר הגרושים , כלל המדגםלבין אלמנים ו בין גרושים ,תווהן בעוצמדירוג  הן ב,הבדלים

, הטבות לנרשמים בפעילויות, חלוקת מתנות: הבאסדר הפי  לגורמי הדרבון עמדרגים את 
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. 10%הנחה קבועה של בסוף לו 20%הנחה קבועה של , הגרלות, מבצעיםבהנחות שיווקיות 

הנחה קבועה של במקום הראשון  כאשר ,לפי סדר יורדגורמי הדרבון האלמנים מדרגים את 

, הגרלות, )בשונה מכלל המדגם( 10% הנחה קבועה של, )ב המדגםוראצל כמו ( 20%

 .מבצעיםבהנחות שיווקיות ו הטבות לנרשמים בפעילויות, חלוקת מתנות

  
  ילדים במשפחההמספר פי  לעדרבון חלוקת גורמי 

בחלוקת הנבדקים על פי מספר גורמי הדרבון על מנת לבחון את ההבדלים ביעילות 

 7-10,  ילדים4-6,  ילדים1-3  -  כל אחת מהקבוצותיהן שלשוו תשובותוהבמשפחה הילדים 

  .גורמי הדרבון מדכל אחל ילדים 11-ילדים ויותר מ

  
  במשפחהספר הילדים על פי מדירוג גורמי הדרבון : 5תרשים 

.000.5001.0001.5002.0002.5003.0003.500

1-3

4-6

7-10

הגרלות +11

הנחה קבועה של 10%

הנחות שיווקיות לפי מבצעים

חלוקת מתנות, הטבות לנרשמים

בפעילויות 

הנחה קבועה של 20%

   
  

בין דירוג גורמי הדרבון  למרות שאין הבדל בכי, מלמדת להלןש 44 התבוננות בלוח 

כלל המדגם עקב מספרם זה של שלהם זהה ללמרות שהדירוג ו, 10ילד אחד עד נבדקים עם 

במשפחה ככל שיש גבוהה יותר גורמי הדרבון עוצמת ההשפעה של כל אחד מ, הדומיננטי

זה של מ ילדים 1-3-שם גבוה הממוצע של הורים ל ,20%הנחה של למעט , יותר ילדים

 בין , והן בעוצמהדירוג הן ב,הבדליםנמצאו  לעומת זאת . ילדים7-10-וילדים  4-6הקבוצות 

נבדקים כאשר , כלל המדגםבינם ל ו שאר הקבוצות בנפרדלבין, יותרו ילדים 11נבדקים עם 

הטבות לנרשמים  : הבאסדרהלפי מי הדרבון גורמדרגים את  ילדים 11-עם יותר מ

הנחה קבועה של  ומבצעיםבהנחות שיווקיות , הגרלות, 20%הנחה קבועה של , בפעילויות

10%.  
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  במשפחהפי מספר הילדים  לעגורמי הדרבון  אפקטיביות :44לוח 

1-3 
 

4-6 
 

7-10 
 

11+ 
 

מספר 
ילדים ה
 סטיית תקן N ממוצע סטיית תקן N ממוצע סטיית תקן N ממוצע סטיית תקן N ממוצע  משפחהב

הנחה 
קבועה 

 20%של 
2.872 141 1.088 2.838 154 1.063 2.815 27 .962 3.053 19 1.079 

הטבות 
לנרשמים 
 בפעילויות 

2.627 142 1.063 2.722 162 1.122 2.750 28 1.005 3.150 20 1.040 

הנחות 
שיווקיות  

 מבצעיםב
2.604 139 1.033 2.635 159 1.040 2.679 28 .905 2.900 20 .852 

הנחה 
קבועה 

 10%של 
2.589 141 1.049 2.604 159 1.073 2.643 28 1.062 2.900 20 1.119 

 945. 20 2.950 920. 28 2.429 1.029 162 2.531 953. 141 2.489 הגרלות 

  
  

  השכלהפי  לעדרבון חלוקת גורמי 

שוו ועל פי השכלת הנבדקים הבון גורמי הדרעל מנת לבחון את ההבדלים ביעילות 

 ד לגבי כל אח - ת  ואקדמיתמקצועי, ניתתיכו, תיסודיהשכלה  – תשובות כל אחת מהקבוצות

  . גורמי הדרבוןמ

  
  המדרבנים על פי השכלהדירוג  :6תרשים 

.0001.0002.0003.0004.000

יסודי

תיכון

מקצועי

אקדמי

הגרלות 

הנחה קבועה של 10%

הנחות שיווקיות לפי מבצעים

 הטבות לנרשמים בפעילויות 

הנחה קבועה של 20%

  
  

בעלי השכלה שונה בוצע  קרבפעילות מדרבנת בהעדפת האם קיים הבדל בחון כדי לב

הנחה של ל  באשרבעלי השכלה שונה  ביןמובהקיםנמצאו הבדלים  ניתוח מסוג אנובה ובו

20%  F(3,453)=6.327,p<.01)(. אקדמית ההשכלה הממוצע בעלי ש, נמצא

(M=3.14,SD=1.001)     יסודית ההשכלה הבעלי מממוצע גבוה באופן מובהק
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M=3.028,SD=1.253)  ( , מקצועיתבעלי השכלהM=2.94,SD=.977)    ( ובעלי השכלה

   .)  (M=2.64,SD=1.116יכוניתת

בעלי השכלה שונה בוצע  קרבפעילות מדרבנת בהעדפת האם קיים הבדל בחון כדי לב

הנחה של באשר לבעלי השכלה שונה   ביןמובהקיםנמצאו הבדלים ניתוח מסוג אנובה ובו 

10% F( 3,453)=4.329,p<.01)(.אקדמיתהשכלה ה ממוצע בעלי ה(M=2.93,SD=.968)   

בעלי , )  (M=2.58,SD=1.177בעלי השכלה יסודיתמממוצע ה באופן מובהק גבונמצא 

   .)  (M=2.53,SD=1.138ובעלי השכלה תיכונית)    (M=2.55,SD=.987השכלה מקצועית

בשאר הגורמים המדרבנים בין בעלי השכלה שונה לא נמצאו הבדלים מובהקים 

  .ס"השתתפות בפעילויות המתנ

  
  ם השונים לפי רמת ההשכלה אפקטיביות המדרבני:45לוח 

     אקדמי     מקצועי     תיכון     יסודי השכלה
 סטיית תקן N ממוצע סטיית תקן N ממוצע סטיית תקן N ממוצע סטיית תקן N ממוצע  

 הטבות 
לנרשמים 
 בפעילויות 

2.795 39 1.239 2.685 203 1.151 2.764 72 1.041 2.860 143 1.025 

 970. 142 2.570 935. 74 2.595 1.052 202 2.510 1.071 39 2.564 הגרלות 
הנחות 

שיווקיות לפי 
 מבצעים

2.641 39 1.112 2.604 197 1.100 2.778 72 .996 2.846 143 .937 

הנחה קבועה 
 968. 141 2.929 987. 73 2.548 1.138 202 2.530 1.177 38 2.579 10%של 

הנחה קבועה 
 1.001 142 3.141 977. 72 2.944 1.116 196 2.643 1.253 36 3.028 20%של 

   

 בדירוג הגורמים המדרבנים בין בעליהבדל קיים י כ, עלה מ6 ובתרשים 45התבוננות בלוח 

:  הבאיורדהבסדר את הגורמים המדרבנים  בעלי השכלה יסודית מדרגים .השכלה שונים

הנחה , צעיםמבבהנחות שיווקיות , הטבות לנרשמים בפעילויות, 20%הנחה קבועה של 

בעלי השכלה תיכונית מדרגים את הגורמים המדרבנים . הגרלות ובסוף 10%קבועה של 

הנחה קבועה , הטבות לנרשמים בפעילויות: הבאיורד הס בסדר "השתתפות בפעילות המתנ

בעלי השכלה . הגרלות ובסוף 10%הנחה קבועה של , מבצעיםבהנחות שיווקיות , 20%של 

: הבאיורד הס בסדר "מים המדרבנים השתתפות בפעילות המתנמקצועית מדרגים את הגור

הגרלות , הטבות לנרשמים בפעילויות, מבצעיםבהנחות שיווקיות , 20%הנחה קבועה של 

 בעלי השכלה אקדמית מדרגים את הגורמים המדרבנים .10%הנחה קבועה של בסוף לו

הנחה קבועה של , 20%הנחה קבועה של : הבאיורד הס בסדר "השתתפות בפעילות המתנ

 . הגרלותבסוף ל והנחות שיווקיות לפי מבצעים, הטבות לנרשמים בפעילויות, 10%
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  יםגיל הנבדקפי  לעמדרבנים הגורמים החלוקת 

בחלוקת הנבדקים על פי קבוצת גיל גורמי הדרבון על מנת לבחון את ההבדלים ביעילות 

 -   ומעלה66 ובני 51-65בני , 36-50בני , 20-35 בני -   כל אחת מהקבוצותיהןשוו תשובותוה

  . מהמדרבניםדלגבי כל אח

  
  ג המדרבנים על פי קבוצות גילוריד: 7תרשים 

.000.5001.0001.5002.0002.5003.0003.500

20-35

36-50

51-65

66+
הגרלות 

הנחה קבועה של 10%

הנחות שיווקיות לפי מבצעים

חלוקת מתנות, הטבות לנרשמים

בפעילויות 

הנחה קבועה של 20%

  
  

כל גורם ל בכדי לבחון הבדלים מובהקים בין קבוצות הגיל השונות ומידת ההשפעה ש

נמצאו הבדלים   שלא ,עלותתוצאות הניתוח מ. מדרבן בוצע ניתוח שונות מסוג אנובה

בקבוצות הגיל ס "השתתפות בפעילות המתנהמדרבנים ממוצעים  ב p>.05 מובהקים

מדרגים באופן  -  50 עד 20-  מ– בני הגילים הצעיריםש, עולה 46 ולוח 7תרשים מ .השונות

מבוגרים ה. כלל המדגםדירוג את  שציינו דירוגתואם הבמדגם  רב משקלם הבשל ו,זהה

הטבות , חלוקת מתנות:  הבאיורדהסדר הלפי גורמי הדרבון את דירגו  ,51-65בני , יותר

הנחה  ומבצעיםבהנחות שיווקיות , 10%הנחה קבועה של , הגרלות, לנרשמים בפעילויות

כאשר הממוצע , הבדל בעוצמת ההשפעה הצפויה למדרבניםנמצא כמו כן . 20%קבועה של 

עולים  אלה, +66באשר לבני  .כלל המדגםזה של קבוצות אחרות ושל  נמוך מ51-65של בני 

מדרגים אותם והם , גורמי הדרבוןעל כלל המדגם ועל כל שאר הקבוצות בנפרד כמעט בכל 

, הגרלות, 10%הנחה קבועה של , הטבות לנרשמים בפעילויות, חלוקת מתנות: בסדר הבא

  .מבצעיםבהנחות שיווקיות בסוף ל ו20%הנחה קבועה של 
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  ייכות לקבוצת גילפי השת לעהשונים גורמי הדרבון  אפקטיביות :46לוח 

קבוצת 
 גיל

20-35 36-50 51-65 66+ 

 סטיית תקן N ממוצע סטיית תקן N ממוצע סטיית תקן N ממוצע סטיית תקן N ממוצע  
הנחה 
קבועה 

 20%של 
2.781 247 1.127 3.031 159 1.058 2.640 25 .907 3.333 12 .985 

הטבות 
לנרשמים 
 בפעילויות 

2.712 250 1.132 2.891 165 1.071 2.640 25 .952 2.833 12 1.115 

הנחות 
שיווקיות 

לפי 
 מבצעים

2.663 249 1.062 2.827 162 1.013 2.478 23 .790 2.750 12 1.138 

הנחה 
קבועה 

 10%של 
2.590 251 1.097 2.765 162 1.072 2.640 25 .952 2.917 12 1.165 

 1.115 12 2.833 779. 24 2.458 1.006 164 2.659 1.021 251 2.494 הגרלות 

  

  

, העשרה ופנאי פעיל, השכלת מבוגרים : על פי סוג פעילותדרבוןשר בין גורמים ההק

  אינטראקציות חברתיות ומודעות ומעורבות חברתית

קשר בין סוגי המדרבנים לסוגי הפעילויות המקובצות בוצע ניתוח מתאם את הכדי לבדוק 

  :שתוצאותיו מובאות להלן

  ג הפעילות המקובץ לגורמים המדרבנים להשתתף בפעילות מתאם בין סו:47לוח 

  
השכלת 
 מבוגרים

  העשרה ופנאי
 פעיל

מודעות ומעורבות 
 אינטראקציות חברתיות חברתית

, חלוקת מתנות
הטבות לנרשמים 

 בפעילויות 
.385** .325** .338** .358** 

 **318. **261. **231. **310. הגרלות 

הנחות שיווקיות  
 **361. **271. **358. **385. מבצעיםב

הנחה קבועה של 
10% .328** .298** .225** .295** 

הנחה קבועה של 
20% .373** .334** .253** .342** 

**p<.000 
  

 .נמצא קשר חלש אך מובהק בין הגורמים המדרבנים לבין סוגי הפעילויות המקובצות

 הנחות  ושמים בפעילויותהטבות לנר, חלוקת מתנות ש,שער לניתןמהתבוננות בנתונים 

הנחות . השכלת מבוגריםשל  בפעילות ם שמעונייני,אנשים דרבניםמ מבצעיםבשיווקיות 
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העשרה  בפעילות םשמעונייני אנשים מדרבנות 20%הנחה קבועה של ו מבצעיםבשיווקיות 

 םאנשים שמעוניינימדרבנות  הטבות לנרשמים בפעילויותוחלוקת מתנות . ופנאי פעיל

, חלוקת מתנותומבצעים בהנחות שיווקיות . מודעות ומעורבות חברתיתקשורה להבפעילות 

אינטראקציות  בפעילות הכוללת םאנשים שמעוניינימדרבנות  הטבות לנרשמים בפעילויותוכן 

  .חברתיות

 שבוצע בין כל אחד מהגורמים המדרבנים על כל סוגי ,בניתוח שונות מסוג אנובה

ממצא התומך ,  בכל המבחניםp<.01דלים מובהקים  נמצאו הב,הפעילויות המקובצות

משפיע על נבדק בסוג פעילות מסוים כי העניין שיש ל ,שמשמעותו היא, בממצא הקודם

   . אותה הוא מעדיףהפעילות המדרבנת ש

  

  ? שלךלילדים תיופעילוהיתאימו באיזו מידה  .7
  

פעילויות לו  אס נשאלו הנבדקים"על מנת לבדוק ייתכנות של פעילויות חדשות במתנ

  :םלילדיהלדעתם יתאימו 

   

  ג הפעילויות המוצעות לילדים לכלל המדגםוריד: 48לוח 

 כלל המדגם פעילויות לילדים
 סטיית תקן N ממוצע  

 1.051 449 3.053 תוכניות לילדים מחוננים
 1.042 442 3.016 ב"תוכניות מעבר מיסודי לחט

 ןסדנאות הכוונה מקצועית לאחר סיום התיכו
2.969 447 1.033 

 ,פוטושופ ,תרים אתיבני( לימוד מתקדם במחשב
 1.044 444 2.966  מצגות ואינטרנט ,גרפיקה

 )יםיחבלים ואופנ ,טיפוס( פעילות אתגרית בטבע
2.765 447 1.005 

  
  

  מגדרהתאמת הפעילויות לילדים על פי 

אות להם פעילויות הנרבאשר ללשם בחינת מובהקות ההבדלים בין גברים לנשים 

   . ולא נמצאו תוצאות מובהקותT-test בוצע ניתוח שונות מסוג םמתאימות לילדיה
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   פעילויות המתאימות לילדים לפי מגדר:8תרשים 

2.500

2.600

2.700

2.800

2.900

3.000

3.100

3.200

זכר 2.9413.0272.9362.9412.829

נקבה 3.1343.0082.9922.9842.719

תוכניות לילדים 

מחוננים

תוכניות מעבר 

מיסודי לחט"ב

סדנאות בהכוונה 

מקצועית לאחר 

לימוד מתקדם 

במחשב(בנית 

פעילות אתגרית 

בטבע(טיפוס,חבלי

  
  

במידה " עד "במידה רבה"כל הפעילויות המוצעות זוכות לציון ממוצע כי , עולה 49מלוח 

  .גבריםבקרב נשים והן בקרב הן , "רבה מאוד

  

  כלל המדגםבג הפעילויות המוצעות לילדים וריד: 49לוח 

 נקבה זכר מין
 סטיית תקן N ממוצע סטיית תקן N ממוצע  

 1.027 261 3.134 1.076 188 2.941 תוכניות לילדים מחוננים
 1.046 257 3.008 1.040 185 3.027 ב"תוכניות מעבר מיסודי לחט

 1.036 260 2.992 1.030 187 2.936 סדנאות הכוונה מקצועית לאחר סיום התיכון
 1.047 258 2.984 1.041 186 2.941  לימוד מתקדם במחשב

 991. 260 2.719 1.023 187 2.829 פעילות אתגרית בטבע

   
  

  מצב משפחתיבחינת התאמת הפעילויות המוצעות לילדים על פי 

ם על חלוקת הנבדקיתוך על מנת לבחון את ההבדלים במדרג הפעילויות המיועדות לילדים 

 - גרושים ואלמנים, נשואים,  רווקים- שוו תשובות כל אחת מהקבוצותופי מצבם המשפחתי ה

  .להלןש 9 ובתרשים 50התוצאות מובאות בלוח . אחד מהפעילויות המוצעותלכל 
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  פי מצב משפחתי לע פעילויות המתאימות לילדים :9תרשים 

.0001.0002.0003.0004.000

רווק/ה

נשוי/ה

גרוש/ה

אלמן/ה

פעילות אתגרית בטבע(טיפוס,חבלים

ואופנים)

סדנאות בהכוונה מקצועית לאחר

סיום התיכון

לימוד מתקדם במחשב

תוכניות מעבר מיסודי לחט"ב

תוכניות לילדים מחוננים

 
 
 

  פי מצב משפחתיממוצעים של פעילויות המיועדות לילדים על: 50לוח 

 ה/אלמן ה/גרוש ה/נשוי ה/רווק מצב משפחתי
 סטיית תקן N ממוצעסטיית תקן N ממוצעסטיית תקן N ממוצעסטיית תקן N ממוצע  
תוכניות לילדים 

 1.360 16 2.625 850. 10 3.500 1.033 3.084310 1.088 126 2.984 מחוננים

תוכניות מעבר 
 ב"מיסודי לחט

3.096 125 1.019 2.993303 1.042 3.000 10 1.155 2.625 16 1.147 

לימוד מתקדם 
 במחשב

3.024 124 1.093 2.971307 1.001 3.000 10 .943 2.438 16 1.263 

סדנאות הכוונה 
מקצועית לאחר סיום 

 התיכון
3.127 126 .963 2.912308 1.047 3.000 10 1.054 2.563 16 1.153 

פעילות אתגרית 
,טיפוס( בטבע

 )יםיחבלים ואופנ
2.849 126 1.074 2.721308 .982 2.800 10 .919 2.438 16 1.153 

   

המתאימות לילדים בין הקבוצות השונות  ג הפעילויותורייש הבדלים בדכי , עולה 50מלוח 

ב הרווקים אין ילדים לא ו למרות שלר. המשפחתיםפי מצב לעכאשר מחלקים את הנבדקים 

ם הלאחיוונו יייתכן שבכך כ. ל השאלות שמתייחסות לילדיםשהשיבו ע, אלהירד מספר 

 דירגה את הפעילויות המיועדות לילדים לפי הרווקים קבוצת .או לילדיהם העתידייםהצעירים 

תוכניות מעבר מיסודי , סדנאות בהכוונה מקצועית לאחר סיום התיכון:  הבאיורדהסדר ה

 פעילות אתגרית בטבעבסוף ל ו,ניםתוכניות לילדים מחונ, לימוד מתקדם במחשב, ב"לחט

רגו את יד, ב ההוריםושהם ר,  והגרושיםהנשואיםקבוצת . )םיחבלים ואופני ,טיפוס(

תוכניות מעבר , תוכניות לילדים מחוננים: הבאיורד ההפעילויות המיועדות לילדים בסדר 

 סדנאות בהכוונה מקצועית לאחר סיום התיכון, לימוד מתקדם במחשב, ב"מיסודי לחט
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 את הרגיים דאלמנקבוצת ה. )םיחבלים ואופני ,טיפוס( פעילות אתגרית בטבעולבסוף 

תוכניות מעבר , תוכניות לילדים מחוננים :הבאיורד ההפעילויות המיועדות לילדים בסדר 

 לימוד מתקדם במחשב, סדנאות בהכוונה מקצועית לאחר סיום התיכון, ב"מיסודי לחט

 . )םיחבלים ואופני ,פוסטי( פעילות אתגרית בטבעבסוף לו

  

 במשפחהמספר הילדים התאמת הפעילויות המוצעות לילדים על פי 

חלוקת הנבדקים על תוך ג הפעילויות המיועדות לילדים וריעל מנת לבחון את ההבדלים בד

ילדים  11- ו7-10, 4-6, 1-3, שוו תשובות כל אחת מהקבוצותו המשפחהפי מספר הילדים ב

  .  שאין להם ילדים הוצאו מההשוואהתשובות נבדקים. ומעלה

  

  משפחהג הפעילויות  המיועדות לילדים לפי מספר הילדים בוריד: 10תרשים 

.00001.00002.00003.00004.0000

1-3

4-6

7-10

11+

פעילות אתגרית בטבע(טיפוס,חבלים

ואופנים)

סדנאות בהכוונה מקצועית לאחר

סיום התיכון

לימוד מתקדם במחשב

תוכניות מעבר מיסודי לחט"ב

תוכניות לילדים מחוננים

 

  

היענות נמוכה יותר לבאופן גורף זוכות לילדים תוכניות המיועדות כי , עולה 10מתרשים 

יות נטבב רל"למעבר מיסודי לחטתוכניות המיועדות בעוד ש,  ילדים7-10משפחות עם קרב ב

גיל ילדיהם גבוה ש, ייתכן שהדבר נובע מכך. ילדיםשל יותר מספר גדול יותר למשפחות עם 

  . ילדים1-3משפחות עם זה של מיותר 
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  משפחהממוצעי פעילויות המיועדות לילדים לפי מספר הילדים ב: 51לוח 

 +11 7-10 4-6 1-3 מספר ילדים בבית 
 סטיית תקן N ממוצע סטיית תקן N מוצעמ סטיית תקן N ממוצע סטיית תקן N ממוצע  
תוכניות לילדים 

 מחוננים
3.197 147 .941 3.019 162 1.066 2.222 27 1.219 3.190 21 .928 

תוכניות מעבר 
 ב"מיסודי לחט

2.986 143 1.041 2.988 160 1.028 2.654 26 1.231 3.238 21 1.044 

לימוד מתקדם 
 במחשב

3.034 146 .964 2.962 159 1.037 2.481 27 1.122 3.048 21 .921 

סדנאות הכוונה 
מקצועית לאחר 

 סיום התיכון
2.966 146 1.033 2.851 161 1.044 2.667 27 1.240 3.190 21 .928 

פעילות אתגרית 
 ,טיפוס( בטבע

 )םיחבלים ואופני
2.863 146 .929 2.621 161 1.000 2.593 27 1.279 2.857 21 1.014 

  

יש כאשר מחלקים את הנבדקים על פי מספר הילדים במשפחה כי ,  עולה51מלוח 

 1-3 ן משפחות שלה.המתאימות לילדים ג הפעילויותוריבדבין הקבוצות השונות הבדלים 

, תוכניות לילדים מחוננים: הבאיורד האת הפעילויות המיועדות לילדים בסדר דירגו ילדים 

נאות הכוונה מקצועית לאחר סיום סד, ב"תוכניות מעבר מיסודי לחט, לימוד מתקדם במחשב

 ילדים 4-6משפחות עם . )יםיחבלים ואופנ ,טיפוס( פעילות אתגרית בטבעבסוף ל והתיכון

תוכניות , תוכניות לילדים מחוננים :הבאיורד האת הפעילויות המיועדות לילדים בסדר דירגו 

  סיום התיכוןסדנאות בהכוונה מקצועית לאחר, לימוד מתקדם במחשב, ב"מעבר מיסודי לחט

את דירגו  ילדים 7-10משפחות עם  .)םיחבלים ואופני ,טיפוס( פעילות אתגרית בטבעבסוף לו

, סדנאות הכוונה מקצועית לאחר סיום התיכון: הבאיורד ההפעילויות המיועדות לילדים בסדר 

לימוד , )יםיחבלים ואופנ ,טיפוס( פעילות אתגרית בטבע, ב"תוכניות מעבר מיסודי לחט

את דירגו  ילדים ויותר 11משפחות עם . תוכניות לילדים מחונניםבסוף לו דם במחשבמתק

תוכניות , ב"תוכניות מעבר מיסודי לחט: הבאיורד ההפעילויות המיועדות לילדים בסדר 

 לימוד מתקדם במחשב, סדנאות הכוונה מקצועית לאחר סיום התיכון, לילדים מחוננים

 .)םיחבלים ואופני ,סטיפו( פעילות אתגרית בטבעבסוף לו

  

 השכלה פעילויות מוצעות לילדים על פי ה שלבחינת התאמ

ג הפעילויות המיועדות לילדים בחלוקת הנבדקים על פי וריעל מנת לבחון את ההבדלים בד

ג הפעילויות ורי וד52בלוח מוצגות  התוצאות .שוו תשובות כל אחת מהקבוצותוהשכלה ה

  .11בתרשים צג מו
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  פי השכלת המשיב לעג פעילויות המיועדות לילדים וריד: 11תרשים 

.0001.0002.0003.0004.000

יסודי

תיכון

מקצועי

אקדמי

פעילות אתגרית בטבע(טיפוס,חבלים

ואופנים)

סדנאות בהכוונה מקצועית לאחר

סיום התיכון

לימוד מתקדם במחשב

תוכניות מעבר מיסודי לחט"ב

תוכניות לילדים מחוננים

 

  

  פי השכלת המשיב לעממוצע פעילויות המיועדות לילדים : 52לוח 

 אקדמי מקצועי תיכון יסודי השכלה
 סטיית תקן N ממוצע סטיית תקן N ממוצעסטיית תקן N ממוצע סטיית תקן N ממוצע  
תוכניות לילדים 

 מחוננים
2.795 39 1.281 2.907 204 1.063 3.108 74 .987 3.320 147 .965 

תוכניות מעבר 
 ב"מיסודי לחט

2.974 39 1.246 2.879 199 1.066 3.162 74 .907 3.124 145 .992 

לימוד מתקדם 
 974. 145 3.193 945. 74 3.108 1.059 201 2.816 1.196 39 2.872 במחשב

סדנאות הכוונה 
מקצועית לאחר סיום 

 התיכון
2.846 39 1.226 2.779 204 1.025 3.162 74 .892 3.166 145 1.034 

פעילות אתגרית 
 ,טיפוס( בטבע

 )םיחבלים ואופני
2.513 39 1.233 2.606 203 1.021 2.905 74 .894 2.938 146 .977 

   

נבדקים בעלי השכלה יסודית מדרגים את הפעילויות המיועדות לילדים כי , עולה 52מלוח 

סדנאות הכוונה , לימוד מתקדם במחשב, ב"יות מעבר מיסודי לחטתוכנ: הבאיורד הבסדר 

פעילות אתגרית בטבע בסוף ל ותוכניות לילדים מחוננים, מקצועית לאחר סיום התיכון

בעלי השכלה תיכונית מדרגים את הפעילויות המיועדות לילדים . )םיחבלים ואופני ,טיפוס(

לימוד מתקדם , ב"ות מעבר מיסודי לחטתוכני, תוכניות לילדים מחוננים: הבאיורד הבסדר 

בעלי . פעילות אתגרית בטבעבסוף ל וסדנאות הכוונה מקצועית לאחר סיום התיכון, במחשב

תוכניות מעבר : הבאיורד ההשכלה מקצועית מדרגים את הפעילויות המיועדות לילדים בסדר 

לימוד , דים מחונניםתוכניות ליל, סדנאות הכוונה מקצועית לאחר סיום התיכון, ב"מיסודי לחט

בעלי השכלה אקדמית מדרגים את . פעילות אתגרית בטבעבסוף ל ומתקדם במחשב
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לימוד מתקדם , תוכניות לילדים מחוננים: הבאיורד ההפעילויות המיועדות לילדים בסדר 

בסוף ל וב"תוכניות מעבר מיסודי לחט, סדנאות הכוונה מקצועית לאחר סיום התיכון, במחשב

  .ת בטבעפעילות אתגרי

  

  גילייכות לקבוצת תשההתאמת הפעילויות המוצעות לילדים על פי 

חלוקת הנבדקים  על פי ג הפעילויות המיועדות לילדים וריעל מנת לבחון את ההבדלים בד

 ומדרג 53 בלוח צגות התוצאות מו.שוו תשובות כל אחת מהקבוצותוקבוצות גיל הל

  .12בתרשים צג הפעילויות מו

  

  קבוצות גיל המשיבים לפי עמיועדות לילדים הג פעילויות וריד: 12תרשים 

.000.5001.0001.5002.0002.5003.0003.500

20-35

36-50

51-65

פעילות אתגרית בטבע(טיפוס,חבלים+66

ואופנים)

סדנאות בהכוונה מקצועית לאחר סיום

התיכון

לימוד מתקדם במחשב

תוכניות מעבר מיסודי לחט"ב

תוכניות לילדים מחוננים

  

  פי גיל המשיב לעממוצע פעילויות המיועדות לילדים : 53לוח 

 +66 51-65 36-50 20-35 קבוצת גיל
 סטיית תקן N ממוצע סטיית תקן N ממוצע סטיית תקן N ממוצע סטיית תקן N ממוצע  
תוכניות 
לילדים 
 מחוננים

3.160 256 1.011 3.018 166 1.076 2.680 25 1.282 2.667 12 1.155 

תוכניות 
מעבר 
מיסודי 

 ב"לחט

3.051 253 .997 2.957 162 1.111 2.708 24 1.083 2.583 12 1.311 

לימוד 
מתקדם 
 במחשב

3.091 253 1.010 2.867 165 1.068 2.750 24 .989 2.833 12 1.030 

הכוונה 
מקצועית 

לאחר 
 התיכון

3.051 255 .989 2.891 165 1.110 2.800 25 1.080 2.333 12 1.073 

פעילות 
אתגרית 

 בטבע
 ,טיפוס(

חבלים 
 )םיואופני

2.816 255 1.016 2.685 165 1.023 2.720 25 1.061 2.583 12 1.165 
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 מדרגים את הפעילויות המיועדות לילדים בסדר 20-35נבדקים בני כי ,  עולה53מלוח 

, ב"תוכניות מעבר מיסודי לחט, לימוד מתקדם במחשב, חונניםתוכניות לילדים מ: הבאיורד ה

חבלים  ,טיפוס( פעילות אתגרית בטבעבסוף ל וסדנאות הכוונה מקצועית לאחר סיום התיכון

תוכניות לילדים  :הבאיורד ה מדרגים את הפעילויות לילדים בסדר 36-50בני . )םיואופני

לימוד , לאחר סיום התיכון כוונה מקצועיתסדנאות ה, ב"תוכניות מעבר מיסודי לחט, מחוננים

 50-65בני . )יםיחבלים ואופנ ,טיפוס( פעילות אתגרית בטבעבסוף ל ומתקדם במחשב

סדנאות הכוונה מקצועית לאחר  :הבאיורד המדרגים את הפעילויות המיועדות לילדים בסדר 

, )םיאופניחבלים ו ,טיפוס( פעילות אתגרית בטבע, לימוד מתקדם במחשב, סיום התיכון

מדרגים את  ומעלה 66בני . תוכניות לילדים מחונניםבסוף ל וב"תוכניות מעבר מיסודי לחט

תוכניות לילדים , מחשבבלימוד מתקדם  :הבאיורד ההפעילויות המיועדות לילדים בסדר 

 ב"תוכניות מעבר מיסודי לחט, )יםיחבלים ואופנ ,טיפוס( פעילות אתגרית בטבע, מחוננים

  . ות הכוונה מקצועית לאחר סיום התיכוןסדנאבסוף לו

  

   מסקנות והמלצות,דיון .6
  

  עיסוקי פנאי

 ביקורים ,ניםקריאת עיתו, טלוויזיהזמנם הפנוי בצפייה בחלק ניכר מה מבלים יתושבי דבורי

בילוי   .בפלאפוןשיחות  ובטבעטיולים , עם המשפחהבילוי , דיואן בביתבישיבה  ,חברתיים

  . נשיםלעומת גברים בולט באופן מובהק אצל חרים הפנאי בחברת אנשים א

אחרים מבלים את שעות הפנאי שלהם בחברת  , ובעיקר הגברים שבהם,היתושבי דבורי

בעלי השכלה מקצועית  .גרושים ורווקים,  בעיקר אלמנים,במידה סבירה עד רבה מאוד

ם פחות פעילות נשואים עושיה. מעלה ו66בני וכך גם , יותר בחברת אחריםלבלות מעדיפים 

  .שביניהםבעיקר הנשים , יזיהורואים פחות טלוו,  מבלים פחות,גופנית

דיואן שיחות , טלוויזיהצפייה ב, נים ומגזיניםקריאת עיתובשעות הפנאי במרבים  גבריםה

 טיולים , נכדיםהילדים וה, עם המשפחהבילוי , ביקורים חברתיים, פלאפוןבשיחות , בבית

,  חברתייםלערוך ביקורים, טלוויזיהבמרבות לצפות  נשיםהגם . למוזיקההאזנה ובטבע 

 .גבריםהאך פחות מ, נכדיםהילדים וה,  עם המשפחהותבללנים ומגזינים ועיתולקרוא 

 מחשבבלשחק , למוזיקהלהאזין , טלוויזיהבלצפות , בפלאפוןמרבים לשוחח  רווקיםה 

 .ספורטבלעסוק  ודיואן בביתב, יםקניונבלבלות , לקרוא עיתונים ומגזינים, באינטרנטלגלוש ו

 עם יםמבל ,נים עיתויםראוק,  ביקורים חברתייםכיםעור, טלוויזיהבמרבים לצפות  נשואיםה

 גרושיםה. )כמה משפחותאו משפחה העם (לים בטבע יטי ומנכדיםהילדים וה, המשפחה

וד לצע, ספורט בלעסוק, טלוויזיהבלצפות , נכדיםהילדים וה, עם המשפחהמרבים לבלות 

משחקי , דיואן בבית, ביקורים חברתייםלערוך , ספריםלקרוא , בפלאפוןלשוחח , ביםולשחות 

 מבלים את זמנם הפנוי אלמניםה. במועדון חברתיהשתתפות  ובאינטרנטגלישה ומחשב 
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, תפילה במסגדב, במועדון חברתי, טלוויזיהבצפייה ב, מנוחת צהרייםב, דיואן בביתבבעיקר 

  .שלהםאדמה ה בחלקת בטיפול חברתיים ובביקורים , נכדיםהילדים וה, עם המשפחהבבילוי 

 כיםעור, נכדיםהילדים וה, עם המשפחהזמנם הפנוי מבלים את  יסודיתבעלי השכלה 

בעלי השכלה . צהרייםנחים בוטלוויזיה צופים ב, טיולים בטבע, דיואן בבית, ביקורים חברתיים

 , נים ומגזיניםקריאת עיתוב, טלוויזיהה באת זמנם הפנוי בצפיימרבים לבלות  תיכונית

קריאת ב, טלוויזיהבמידה רבה בצפייה במבלים  מקצועיתבעלי השכלה . האזנה למוזיקהוב

מנוחת ב, דיואן בביתב, בפלאפוןשיחות , נכדיםהילדים וה,  עם המשפחהבילוי ,ניםעיתו

 באכילה  ולמוזיקה בהאזנה, ביקורים חברתייםב ,קניוניםבביקור ב, טיולים בטבעב, צהריים

 ניםריאת עיתו עוסקים בזמנם הפנוי במידה רבה בקאקדמיתבעלי השכלה . מסעדותב

ה יצפי, בפלאפוןשיחות , באינטרנטוגלישה משחקי מחשב ב, ביקורים חברתייםב, ניםמגזיו

 .בטבעטיולים  ונכדיםהילדים וה, עם המשפחהבילוי , ספריםקריאה ב, טלוויזיהב

, ניםקריאת עיתוב, טלוויזיהת זמנם הפנוי במידה רבה בצפייה ב מבלים א20-35בני  

-36בני . קניוניםבבילוי  וגלישה באינטרנטומשחקי מחשב , האזנה למוזיקה,  בפלאפוןותחיש

, ילדיםהו עם המשפחה ויליב, טלוויזיהצפייה ב, ביקורים חברתייםבמידה רבה במבלים  50

ילדים ה ,עם המשפחהמרבים לבלות  51-65י בנ. טיולים בטבענים ומגזיו ניםקריאת עיתו

דיואן לבלות ב,  ביקורים חברתייםלבקר, טלוויזיהבלצפות , תם בחלקת אדמלטפל, נכדיםהו

מנוחת ב, דיואן בביתאת זמנם הפנוי בבמידה רבה מבלים + 66בני . צהרייםב לנוח ובבית 

 ניםקריאת עיתוב, תםטיפול בחלקת אדמב, טלוויזיהבצפייה ב, טיולים בטבעב, צהריים

 בתפילה , ספורטבובצעידה , נכדיםהילדים וה ,עם המשפחה, יקורים חברתייםבב, ניםמגזיו

 . ועדון חברתיבמובמסגד 

בחברת פנאי עיסוקי ה ביתושבי דבורישל בחירתם  אינו משפיע על וגורם הגיל לבד

חרים יותר בחברת אלבלות בעלי השכלה מקצועית מעדיפים ו מבוגרים יחד עם זאת. אחרים

 ילדים 10 – 7-שהן אמהות ל ,נשים נשואות .שונה הצעירה ובעלת השכלה המהאוכלוסיי

 ילדים 3 –1בנות משפחות  .השארלעומת אחרים עם פנאי לעיסוקי פחות מקדישות 

 10–4שלהן בחברת אחרים יותר ממשפחות לבלות  ילדים ויותר מעדיפות 11ומשפחות עם 

  .על עיסוק בתחביביםינו משפיע אף אהגיל  .ילדים

  

  ס"השתתפות בפעילות המתנ

 קשר אך קיים, ס"אין הבדל מובהק בין גברים לנשים ברצון להשתתף בפעילויות המתנ

 -מי שמגיע לפעילות אחת זאת משום ש .חיובי במידת ההשתתפות בסוגי הפעילויות השונות

  . ולהיפך,מגיע לפעילות אחרת

במידה רבה עד רבה ס "למתנ מגיעים בורייה ד מתושבי30% כי, נתוני המדגם עולהמ

משתתפי  מ65% ,עם זאת. סים"בחברה למתנמהממוצע הארצי נתון גבוה מדובר ב. מאוד

  .בפועלכפי שהם עושים ס יותר מ"למתנהגיע היו רוצים להמדגם 
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  ס"בים השתתפות תושבים בפעילויות המתנכמעהגורמים 

ס כאשר הפעילות המוצעת "למתנאנשים מגיעים  ש, עולהבמדגםמתשובות התושבים 

מחזקת את היא ,  לכאורהיאליתוואמירה זאת טריאף ש. הם וצרכיהםתואמת את רצונותי

משאבי .  עם היד על הדופק של צרכי הקהילה ותושביהעתס להיות כל ה"הצורך של המתנ

 ושינוי הכרחי אם ים חשובים צעדםתושב ה-פנאי-ס לזמן"זמן והתאמת שעות פעילות המתנ

   .יותר תושבים בפעילויותלשתף ס "מתנים ברוצ

לעומת לצרכיהם המתאים ס פחות הצע "גברים מוצאים במתנש, לכךלב יש אף לשים 

 של הנשים צנועות יותר מאלו של הגברים יהןציפיותש, הדבר נובע מכךאם כי אפשר ש, נשים

  .ס"ביחס להצע פעילויות המתנ

נגישות קושי ב,  מוגבלמשאבי זמן,  לקוימידע, גברים מציינים מגבלה חברתית תרבותית

ס ומגבלה כספית כסיבות המעכבות את השתתפותם בפעילות במידה גבוהה יותר "למתנ

על פי ( מובהקת לבודד סיבה  לא הצלחנובמהלך הסקר , עם זאת .מציינות הנשיםכפי שמ

פחות ס "נשים מגיעות למתנשבגללה  ,) ועל פי רישום בתוכנה לניהול קהילתידיווח עצמי

גורמות ייתכן והן ש, מסורתיותוסיבות תרבותיות אולי לאתר בירור איכותני יוכל . מגברים

  .ס"פחות בפעילות המתנלנשים להשתתף 

 םאת השתתפותב כמעהמחסור במשאבי זמן כגורם המציינים את + 66בני , באופן מפתיע

   . יותר מבני קבוצות הגיל הצעירות יותרס"בפעילויות המתנ

ם מי כגורס ואת המגבלה הכספית"ינים את הנגישות למתנצישכלה מקצועית מבעלי ה

, למרות האמור לעיל. יותר מבעלי השכלה אחרת ס" בפעילויות המתנ השתתפותיםמעכבה

מתאם לא נמצא קשר בין הנגישות והמגבלה הכספית כגורמים המעכבים הבבדיקת 

  .ס בעלי השכלה שונה"השתתפות בפעילות המתנ

  
  ?ס יארגן עבורם" שהמתנםפעילויות שהתושבים מעונייני מה הן ה

  

  : הפעילויות שדורגו במקומות הראשונים במידה רבה מאוד הן

 לימודי קרוא וכתוב לנשים וגברים שלא למדו כלל  .1

 השלמת השכלה לנשים וגברים שלא סיימו לימודים .2

  וילדם חיזוק הקשר א–ילדים ואמהות לפעילויות משותפות   .3

 ארכיאולוגיים ודיים לאתרים היסטוריים סיורים לימו .4

 חיזוק קשרים חברתיים ביישוב ובין אנשי הקהילה .5

 הכשרה מקצועית לנערות ונשים צעירות .6

 ת הספרהרצאות וסדנאות להורים בנושאי חינוך ילדים והתנהגות בבי .7

 העצמה והתפתחות אישית לנערות ונשים צעירות  .8

 ס"חדשנות וחידושים בפעילויות המתנ .9
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 רצאות בנושאי בריאות ואורח חיים קיום ה .10

 אשכולות של משפחותוטיולי משפחות  .11

  

  : ן במידה רבה מאוד הגבריםהפעילויות המועדפות על 

  חיזוק קשרים חברתיים ביישוב ובין אנשי הקהילה .1

  ס"ות וחידושים בפעילויות המתנחדשנ .2

  ת הספרהרצאות וסדנאות להורים בנושאי חינוך ילדים והתנהגות בבי .3

   והרצאות בנושאי אקטואליה עם אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע מהיישובדיונים .4

  לימודי קרוא וכתוב לנשים וגברים שלא למדו כלל .5

  ארכיאולוגייםוסיורים לימודיים לאתרים היסטוריים  .6

   וילדם חיזוק הקשר א–ילדים ואמהות לפעילויות משותפות  .7

תיים וקהילתיים הקמת ועדות קהילתיות לתכנון וחשיבה על הובלת נושאים חבר .8

  ביישוב

ידע והעשרה בנושאים , מודעות(העצמה והתפתחות אישית לנערות ונשים צעירות  .9

  )שונים

  השלמת השכלה לנשים וגברים שלא סיימו לימודים .10

   אשכולות של משפחות–טיולי משפחות  .11

 )'וכד, הנהלת חשבונות, מזכירות(אקדמיה להכשרה מקצועית  .12

ס עקב מגבלות חברתיות "פחות למתנלכאורה יעות שהנשים מג, זים על כךלמרות הרמ

לפעילויות עדפותיהם הבבולט מקום עניקים גברים מ,  הגברים במשפחהשלשמרנות ו

  . מקצועיתההכשרה רמת האישית והן בההעצמה רמת ההן ב, המיועדות לנשים ונערות

  

  :  במידה רבה מאוד הןנשיםבקרב הפעילויות המועדפות 

  שים וגברים שלא למדו כלללימודי קרוא וכתוב לנ .1

  השלמת השכלה לנשים וגברים שלא סיימו לימודים .2

   וילדם חיזוק הקשר א–ילדים ואמהות לפעילויות משותפות  .3

  ארכיאולוגייםוסיורים לימודיים לאתרים היסטוריים  .4

העצמה והתפתחות אישית לנערות ונשים , הכשרה מקצועית לנערות ונשים צעירות .5

  )העשרה בנושאים שוניםידע ו, מודעות(צעירות 

  ת הספרהרצאות וסדנאות להורים בנושאי חינוך ילדים והתנהגות בבי .6

 קיום הרצאות בנושאי בריאות ואורח חיים בריא  .7

  חיזוק קשרים חברתיים ביישוב ובין אנשי הקהילה .8

  אשכולות של משפחות –טיולי משפחות  .9

  ס"חדשנות וחידושים בפעילויות של המתנ .10
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  )'וכד, הנהלת חשבונות, מזכירות(עית אקדמיה להכשרה מקצו .11

 פתיחת תיקים פליליים בקרב ה של למניע–הרצאות וסדנאות בנושאי חוק ומשפט  .12

  )עבירות תנועה, עבירות אלימות( בני נוער וצעירים 

  עצמיתסדנאות מודעות , קרמיקה, ציור עץ וציור זכוכית,  תכשיטנות-לימודי אמנויות  .13

 הובלת נושאים חברתיים וקהילתיים בנושאוחשיבה הקמת ועדות קהילתיות לתכנון  .14

  ביישוב

נגישות : סוגיות חברתיות כגוןבמטרה להשפיע על  התנדבות לנושאים חברתיים .15

 לנכים במוסדות ציבור וביישוב 

 

  ?ס"כיצד רוצים התושבים לקבל מידע מהמתנ

, בטלפון,  באינטרנט- אישיתקשר אתם באופן ס י" שהמתנ,יה רוציםיתושבי דבור, תכללי

  .ס"שגרירים של המתנהמהווים , פעיליםבאמצעות בשלטי חוצות ו

יחד עם . ם לנשים וגברים כאחדמיהציבור מתאיעבור יותר  ותהפצה שנמצאו יעילהדרכי 

העדפותיהם  גברים מגוונים יותר בבעוד, זאת הנשים מעדיפות יותר את הדיבור האישי

  .ת מידעדרכי הפצבאשר ל

 להתחשב בו כאשר באים לקבוע את הדרך ישגורם שמהווה אינו  משפחהמספר הילדים ב

 7-10משפחות עם בקרב  הפצה באינטרנט למעט, ס"פעילות במתנמידע על היעילה להפצת 

  .מבחינתםיעילה דרך שקבעו כי זו אינה , ילדים

  

  ?ס" בפעילות המתנפותשתתהכל אחת מהפעילויות הבאות בנו רידבאיזו מידה 

  אך,ס"לפעילות במתנדירוג גורמי הדרבון ובהקים בין גברים לנשים בלא נמצאו הבדלים מ

כאשר הגברים מציינים את הגורמים , נמצא הבדל בעוצמת ההשפעה של כל מדרבן בנפרד

כגורם בעל משקל רב ואילו הנשים מציינות את המתנות , כבעלי משקל רב יותרהכספיים 

תם של גורמי השפעכל הנוגע ל הנשים במממוצעיגבוהים ממוצעי הגברים ש, כן נמצא. יותר

  .על ההשתתפות בפעילותהדרבון 

רווקים מאשר בקרב גבוהה יותר גורמי הדרבון הייתה עוצמת ההשפעה של כל אחד מ

משתתפי כלל לבין בעוצמה בין גרושים לאלמנים דירוג ובדלים בכן נמצאו ה. נשואיםבקרב 

    .המדגם

 ף כגורמים מדרבנים להשתת10% -ו 20%ל  שותההנחאת ציינו בעלי השכלה אקדמית 

לא נמצאו בשאר גורמי הדרבון , עם זאת. ס יותר מבעלי השכלה אחרת"בפעילויות המתנ

בין קבוצות הגיל השונות נמצאו הבדלים לא כמו כן  . בעלי השכלה שונהביןהבדלים מובהקים 

  . באשר להערכת יעילותם של גורמי הדרבון השונים

יש  לפיכך.  בין הגורמים המדרבנים לבין סוגי הפעילויות המקובצותנמצא קשרלעומת זאת 

באמצעות הנחות שיווקיות והטבות לנרשמים בפעילויות , חלוקת מתנותש, מקום להניח
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הנחות . השכלת מבוגריםהכרוכה ב בפעילות םמעונייניאת הלדרבן יותר מתאימים  מבצעים

יש את מי שיכולות לדרבן ל פעילויות ע 20%הנחה קבועה של ו מבצעיםבאמצעות שיווקיות 

ת יכולות לדרבן אהטבות לנרשמים ו חלוקת מתנות. העשרה ופנאי פעילבפעילות  עניין הםל

 באמצעות הנחות שיווקיות  ואילו, מודעות ומעורבות חברתיתהכרוכה ב בפעילות םמעונייניה

בפעילות הכוללת  םמעונייניאת ה יכולות לדרבן הטבות לנרשמיםו חלוקת מתנות ,מבצעים

המועדפת לכל סוג של פעילות יש פעילות מדרבנת שנמצא , ככלל .אינטראקציות חברתיות

  .על המעוניינים בה

   

   התאמת הפעילויות המוצעות לילדים ה שלבחינ

חמשת סוגי הפעילות את " במידה רבה מאוד"ו" במידה רבה"משתתפי המדגם דירגו 

 וקד של פעילות כזו או אחרת ניתן למצוא בתשובות כאשר מבקשים לתכנן שיווק ממ .לילדים

בחון את הדירוגים השונים למכאן שמומלץ  .על פי משתנים דמוגראפייםשונים ניואנסים 

  . במצבים הרלבנטיים
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�ر��-ا���آ� ا����ه��ي�  د
�ر���  ا��01رة 2�ل ا01/.ل او+�ت ا�(�اغ '&% $�#�ر ا�"!�ر  � د

  
  ,السالم عليكم

  .ليناسب حاجاتك وحاجات عائلتك, تمارة لتحسين الخدمات التي يقدمها المركز الجماهيري لسكان القريةاعدت هذه االس
  .لكنها موجهة لالناث وللذكور على السواء, صيغت االسئلة بصيغة المذكر للتسهيل

في , حسب رايك, ناسبحاطة بدائرة الجواب المالعليك ا, بعض االسئلة القليله موجهة لالناث فاذا كنت ذكراً فتجاهلها 
  .كل سؤال عدا السؤال االخير

  .الن هدفها الفحص وبناء برامج مالئمة في المركز الجماهيري, ال تكتب اسمك على االستمارة
  .شكراً لك سلفاً على التجاوب والمشاركة

ر+4 
  ا�56ال

  ��010001رة ر+4 ا?  :>=9�>�ت '; ا��89:06 را�7

1  @&$   ABC1(ذآ�   )2(ا(      
2  Gا���HIJا� ���   K<4(ار(   L9:<)3(    �0وج<)ا'�ب   )2

)1(  
3   �9O�=ا� �ء  �&�ان �4 �"; ه&�ك اي ('%د ا?

�ًT�U K�6V .  %و�(  
�ق  10  
)4(  

7 -10  
)3(  

4 -6  
)2(  

1 -3  
)1(  

4   � �XBا�  ��=<�$  
)4(  

��&#<  
)3(  

���C�Y  
)2(  

��O0%ا�  ا
)1(  

5  Kق   ا���� 65  
4  

65 -51  
3  

50 -36  
)2(  

35 -20  
)1(  

  

*      

اذآ� ا�A اي 2% اK/J&V [C  � , ا��$�ء
  :�1'�ت ا�(�اغ  � ا?'��ل وا��#�م ا�����0

در$� '���� 
  $%ًا

در$� 
����'  

در$� 
�])I&<  

�ًV�0�  

  1  2  3  4  �=^ ورق ا�J%ة  6

  1  2  3  4  +�اءة آ0^  7

  1  2  3  4  زرا'� ا�0Uل وا�=�K  � ا?رض  8

  1  2  3  4  ا�H.ة  � ا��%�6  9

  1  2  3  4  $��ان واb%+�ء  � ا�!�]ا��9�س >8   10

  1  2  3  4  ا�01ا�2 ا�c#��ة و>� �=% ا�c#��ة  11

  �0J<  4  3  2  1ك   � �Cد �9(=����ت ا?��0$'��  12

13  �9O�=ء وا?2(�د وا��&�  1  2  3  4  ا�d�&0 >8 ا?

  1  2  3  4   ا+�م ����رات ا��0$'��  14

15   �Jوا�� �eا���� );��f1  2  3  4  )و2%ك او >8 ا  

16   �9O�=ا�:!�=� >8 ا� �ت  ?�  O�'(  4  3  2  1.ت($

  1  2  3  4  ا�=�ب ا�gC�:J وا����6  17

  1  2  3  4  ا'��ل �%و��  18

  �f%V  4  3  2  1; اا�&�$��9 >8 ا?b%+�ء او  � ا�&�ادي  19

�ا+8  �   20< Aل ا��f%ب وا��ا�=�ب 1�2
  �C�0C]ا?

4  3  2  1  

  1  2  3  4   او �1&��>�6ح  21

  9V  4  3  2  1(�ز  22

  1  2  3  4  +�اءة iGb او >�.ت  23

24  AX�1�  1  2  3  4  ��1ع >

25  �+�  ;�e 2%ك او�  1  2  3  4  '�ف وk&�ء �

  1  2  3  4  ا��0�ال  � ا���اآ� ا���0ر��  26

  1  2  3  4   � ا��:�'4  27

  1  2  3  4   � ا���Xه�  28

>8 ا?b%+�ء (ا�G0%ث ���#�iV ا�&�Xل   29
�9O�=وا�(  

4  3  2  1  

  1  2  3  4  �6!��2  � ا�!�Gر���e ا��J� وا  30
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 اذآ� ا�A اي �JV %2رك  � ا���آ�, ا��$�ء   *
  ا����ه��ي  � ا�(=����ت ا�����0؟

در$� '���� 
  $%ا

در$� 
����'  

� در$
�])I&<  

�V�0�  

31  �� �XY ����=  �  رك�U1  2  3  4  ا  

32  ����9=V ����=  �  رك�U1  2  3  4  أ  

33  ��e=���� ر��  �رك  �U1  2  3  4  ا  

34  �!1�G< ����=  �  رك�U1  2  3  4  ا  

  1  2  3  4  ا�Uرك  �  =���� ا��0$'��  35

�Jرآp0  �  =����ت  ا���آ� >ا�A اي %2   36
pV�=+�V 8< ^1�&0V ا����ه��ي .  

4  3  2  1  

  

*  

ذآ� ا�A اي p=&�V %2 هdq ا?1!�ب ا��$�ء ا
�ل ا�A ا�(=����ت  � ا���آ� >; اb��

  :ا����ه��ي

در$� '���� 
  $%ا

$� در
����'  

 در$�
�])I&<  

�V�0�  

�دة  37$�  1  2  3  4  در$� ا�K'�)0  �  =����ت >

38  �V�<��0��0وب >8 اهV ? 1  2  3  4  ا�(=����ت  

  G<  4  3  2  1%ود�� ا�0&�ع  � ا�(=����ت  39

40  [�� K"� �#��bت وو�<�� � ا��=9V �  rXC  4  3  2  1  

� � او+�ت �.هK ا�=�>�9;  41V 1  2  3  4  '%م  

 ا�%وام  � ا���آ� ا����ه��ي A02 �1'�ت  42
ا��6'� ا��B>&� >�6ء وه&�ك ا�IUص �&�1!4# 

 [+��=% هqا ا�  

4  3  2  1  

�>� ا���=�   43� Kاو+�ت ا�(=����ت >&�1!� �.ه
ا���آ� ا����ه��ي ? �=�K  � ( وا�6!] 

;�<�  )ه�q; ا��

4  3  2  1  

44   K46 >; ا?ه+ ;' %�=�ا���آ� ا����ه��ي 
  وKXC �9�1و��@ �%�#4 ا�� 

4  3  2  1  

'%م و$�د ارH� �)b=^  � ار�1ل   45
L ل �9(=����ت دون >�ا�)t?�9#4 . ( ا' � �f

2�ادث ا�:�ق ;<(  

4  3  2  1  

? ا>p9 ��1رة �&KX ا?و?د ا�A ا���آ�   46
  ا����ه��ي

4  3  2  1  

>%ة ا�(=���� ? q!� 8�JVل ا��#% وا���Jرآ�   47
�< ����=  �   

4  3  2  1  

48  =� 8C��� ;< 4#V�$وج زو�f ا?زواج u
4#�&=V ? 1!�ب? [��  اا

4  3  2  1  

>#�م و>Kk�J ر�� ا�!�] آ��Bة و��@ �%�#�   49
  و+] ��I9وج >; ا�!�]

4  3  2  1  

�ا$%   50V �2ل �وج >; ا�!�]  �Iا� ^=Hا� ;<
  ا?و?د 

4  3  2  1  

51   �&=&�V ا���آ� ا����ه��ي �9(� ا�(=����  "V
  >; ا���Jرآ� 

4  3  2  1  

�K  =����ت >����C(  =����ت >"9(�  52�X<(  4  3  2  1  

53   ;< � �f ف ا���أة�U A9' �c �Gا��
���ه�  � ا?$#�ة ا�&���X وار�#��1 HV

�.f ;< ;��f.ل ا��KO�1 ا���HXة 
  وا���6=� 

4  3  2  1  

54  

  

ا���آ� ا����ه��ي �I%م  vX ا?k&��ء ذوي 
  ا�X%رة 'A9 ا�% 8

4  3  2  1  

            

  
*  

�xن ا��$�ء  �&=< [Cاي 2% ا Aاذآ� ا�
�&p� 4c ا��رآ� ا����ه��ي ا2%ى 

  ا�(=����ت ا�����0؟

در$� '���� 
  $%َا

در$� 
����'  

در$� 
�])I&<  

�ًV�0�  

55  ��Gb 8�eا�  1  2  3  4  ا$�اء >�e�Gات  � >

  1  2  3  4ا$�اء ور�Uت '�K و>�e�Gات  � +[���   56
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��J&� ��C ا�0�'�� و>&8 ا������ C�+
  وا����I(�ت

  1  2  3  4  ا$�اء >�e�Gات  � ا�qGر 'A9 ا�:�ق  57

��Xءات و>�e�Gات >8 اآ�د����; و>#&��;   58
�ا8�e ا��6'�< �  ���Xا� �   

4  3  2  1  

59   �  ��Y�09� ��'��0$>��?ت ا �ع  �ا�0:
+[��� اKB< ��'��0$ ا�K<�=0 >8 ذو����G$�ت 

 �)90Iا���615ت ا�� �  �b�Iا�  

4  3  2  1  

�ه���� �v�:I09 وا�0("��  � ا+�>� ���ن $�  60
��� >��?ت ا$��0'�� و$��ه����  � :V

���Xا�  

4  3  2  1  

61   KB< �)90I< 6�9&�; ا�=�ب� �<�>&0%ى �
gC�:U ,ت ور2.ت�t�JC  

4  3  2  1  

62   ;���L�Y ا�=.+�ت ا?$��0'��  � ا����X وV
  ا���#�ر

4  3  2  1  

  �V  4  3  2  1ه�K >#&� �9(��0ت وا�&�6ء  63

64  Vا�(��0ت وا�&�6ء د'4 و %&' ��HIJا� ���: )
�)90I< 8�eا�  )>=� � وا�Yاء  � >

4  3  2  1  

 =����ت >�0Jآ� ا>#�ت وا�&�ء �0�L�Y ا�=.+�   65
 ;���; ا?م وا?  

4  3  2  1  

  V  4  3  2  1=4�9 ا��Xاءة وا�"�0�� ��9$�ل و�9&�6ء ا?>��;  66

�ا   67#&� 4� ;�q4�9 ا�&�6ء وا��$�ل ا�=V م��Vا
#��9=V4  

4  3  2  1  

68  ��9O�' 1  2  3  4  ر2.ت  

69  ��Iر��Vو ���Yا+8 ا��� ����9=V ت?�$  4  3  2  1  

�V�"1ر�� ادارة (اآ�د���� �.�Yاء ا��#&�   70
�62��ت و��kه�(  

4  3  2  1  

�ه�ات ر1�م , V=4�9 ا�(&�ن  71�< �k��b
��Vذا ��'�V ت�U0=%دة وور<  

4  3  2  1  

آ� ا��0%د وا��0%�%  �  =����ت ا���  72
  ا����ه��ي

4  3  2  1  

  1  2  3  4  ا>��6ت ��O�6C و'�ض از��ء  73

74   �� �XY 1  2  3  4  ا>��6ت  

  1  2  3  4  '�وض >��2�6  75

76   �J+�&�9� ج�Iة ا���'�ض ا .م و��XO�Y ود'
�ارGوا�  

4  3  2  1  

77  �=Jوا� ��  1  2  3  4  ا>��6ت اد��� و�U�XCت 2�ل ا�"�0

78  ��eر'� و>.آ��- >&� �6ت ر���H<   4  3  2  1  

79   �  Kه.� K�' ت�Uات وور�e�G<
�ا8�e ا��0��� وا�96�آ��ت  � ا��%ارس<  

4  3  2  1  

            

  
*  

  
�ز�8 V ل�"Uا ;< K"U Kآ p!1�&� %2 اي Aا�

  ا��=9�>�ت >; ا���آ� ا����ه��ي؟

  
در$� '���� 

  $%َا

  
در$� 
����'  

  
در$� 
�])I&<  

  
�ًV�0�  

80   [�!9� �U�!< ي%����ز�8 V)�t ;' @و�� L�
vX  �1ا��%ر(  

4  3  2  1  

81  [�C�0C?ا1:� ا��  4  3  2  1  

82  ��)Vه� �U�!< ل�HV1  2  3  4  ا  

  �J<4  3  2  1رآ� ر$�ل ذوي KB< ��Y�V ا>�م >%�6  �   83
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  :   هp�%� K ا+�0ا�2ت وا0V 4� �9T1[�&#� ا?��01رة- 100
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

  

  

  U"�ا $��. 'A9 ا�0Uاآ  p� �T!=V ا?��01رة
���02ام �t+4 ا���آ� ا����ه��ي 

  

70 ��م ا���=� ';  =����ت ا���آ� !:f
  ا����ه��ي

�'�; و>&%و��; '; ا���آ�   84:0< �'���<
  ا����ه��ي

4  3  2  1  

�اJC �:1:�ء  85� �JC ;��&=< ;�0آ�J<و 
�عe���� ا��:0� )^2�H� �V�� ^2�b(  

4  3  2  1  

86   AX�1�< �#X ا�� ����ا1:� ��1رة >�0�
 �X ا����ارع وا?��2ء Jا� �ت '�ل  �H�

�رة #J< A<د)KB< ,�6آ� (....  

4  3  2  1  

�رات وا'.�Cت  87J&<  4  3  2  1  

88  ��Cا�"�0و �U�U  4  3  2  1  

ا�(=����ت  � ا+�>� ��Xءات $��ه���� 2�ل   89
  ا���آ� ا����ه��ي

4  3  2  1  

  
*  

 A9' pBGV  ����0اي 2% ا�(=����ت ا� Aا�
  ا���Jرآ�  �  =����ت ا���آ� ا����ه��ي؟

در$� '���� 
  $%ا

در$� 
����'  

در$� 
�])I&<  

�V�0�  

�ز�8 ه%ا�� وGV(��ات ��9&60!�; �9(=����ت  90V  4  3  2  1  

  1  2  3  4  ا$�اء +�'�  91

92  �X��6V ت�]�)IV�  4  3  2  1  

93   [��Y u�)IV10%  4  3  2  1  

94   [��Y u�)IV20%  4  3  2  1  

در$� '����   إ�A أي V %2.ءم ا�(=����ت ا�����0 ا�&�ءك؟   *
  $%ا

در$� 
����'  

در$� 
�])I&<  

�V�0�  

95   ��O0%ا� =����ت ���ا8�e ا����X0C >; >��92 ا?
  ا�A >��92 ا?'%اد��

4  3  2  1  

�$�7 >#&� �:.ب �2دي  96V �J' �C�Yو �J' 
 )���C�Bا����92 ا� %=� 7�$�  )ا���6'%ة  � ا�0

4  3  2  1  

 � ا�L96V KB< KXG (  =����ت وGV%��ت  97
  )ا�G!�ل ورآ�ب ا�%را$�ت

4  3  2  1  

98   �  rHI0ب 62^ ا��1�G49 ا�=V
L�=0وا� ��'�e��ا+8 اآK6- ا��< 4��HV  ,

[�C�0Cب, ا�U�V�  ......$�ا �"� و,  

4  3  2  1  

99  � �tا;���  1  2  3  4  .و?د ا���ه


