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 תשע"ה -תשע"דרי הממצאים מאומדן תנועות הנוער עיק
 מחוז צפוןב

 

כפי שהתקבלו מאומדן תנועות הנוער. הנתונים מתבססים על דיווחי  ,צפון נתונים עבור מחוז כוללזה  מסמך

 הנוער.בתנועות  החברים ומדריכיםחניכים 

 

 פוןצ תנועות הנוער הפעילות במחוז

, הלוח הבא מציג את תנועות הנוער תנועות הנוער המוכרות 13מתוך  תנועות נוער 12פעילות  צפון במחוז

 .במחוז הפעילות

 צפון: תנועות הנוער הפעילות במחוז 1לוח 

 הנוער הלאומי ביתר אריאל

 והדרוזים הצופים הערביים בני עקיבא

 השומר הצעיר האיחוד החקלאי

 עזרא ג"היכלי ענ

 הנוער הדרוזי המחנות העולים

 הצופיםתנועת  והלומד הנוער העובד

 

יב'( הנספרים בתנועות הנוער שבמחוז בהשוואה -שלהלן מציג את מספר המדריכים הצעירים )ט' 2לוח 

 למספרי המדריכים בכלל הארץ. 
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  לפי אומדן תשע"ה - 2תנועה בכל 1צפון במחוז( יב'-ט': מספר המדריכים הצעירים )2לוח 

 נתונים ארציים מחוז צפון 

 אחוז מספר אחוז מספר שם התנועה

 2% 577 1% 16 אריאל

 23% 5,322 23% 450 בני עקיבא

 3% 771 0% 7 האיחוד החקלאי

 1% 158 0% 7 ג"היכלי ענ

 1% 221 1% 17 המחנות העולים

 3% 711   מכבי צעיר

 19% 4,502 21% 408 והלומד הנוער העובד

 2% 529 3% 51 הנוער הלאומי ביתר

 1% 234 9% 176 והדרוזים הצופים הערביים

 3% 634 4% 72 השומר הצעיר

 3% 778 0% 8 עזרא

 3% 781 31% 617 הנוער הדרוזי

 35% 8,106 7% 136 הצופיםתנועת 

 100% 23,324 100% 1,965 סה"כ מדריכים צעירים

     

 בתנועות הנוער שבמחוזהחניכים שנמנו לתקצוב  מספרימציג את  3לוח 

                                                 

מדריכים צעירים הלומדים בבתי ספר מוכרים  .משתייך בית הספר בו לומד המדריך הצעיר אליונתוני המחוז נקבעו על פי המחוז  1

 שויכו למחוז בהתאם לרשות בה נמצא בית הספר.

  מדריכים צעירים הנספרים לצורך אומדן הגודל בהתאם למבחני התמיכה, המלצות ועדת ההיגוי והנחיות היועצת המשפטית.   2
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 3על פי דיווחי החניכים אומדן תשע"ה - מחוז צפוןבבתנועות הנוער  לתקצוב: מספר החניכים 3לוח 

 4בשאלוני המיצ"ב

 

התנועה שם  

מספר 

חניכים 

בתנועות 

 הנוער

 אחוז

 1% 278 אריאל

 12% 4,571 בני עקיבא

החקלאיהאיחוד   501 1% 

ג"היכלי ענ  29 0% 

 1% 323 המחנות העולים

 45% 17,259 הנוער העובד והלומד

 2% 695 הנוער הלאומי/ביתר

 9% 3,392 הצופים הערביים והדרוזים

 6% 2,171 השומר הצעיר

 1% 332 עזרא

 18% 6,961 תנועות הנוער הדרוזי

 5% 2,054 תנועת הצופים

ות סה"כ חניכים בתנוע

 הנוער

38,564 100% 

 

  

                                                 

מספרי החניכים המוצגים הינם לפי דיווחי החניכים בשאלוני המיצ"ב בלבד ולא נתוני הממוצע בין דיווחי החניכים והמדריכים היות  3

  משתייכים החניכים שלהם אליוריכים את המחוז ולא ניתן לדעת על פי דיווח המד

נתוני האומדן הארצי של תנועות הנוער מבוססים על שיקלול האומדנים שהתקבלו מנתוני המדריכים ומנתוני החניכים ועל כן אינם  4

 בדוח הארצי 92ניתנים להשוואה. פירוט נתוני האומדן הארציים  מופיע בעמוד 
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על פי מגזר ופיקוח ועל פי רמה  צפון במחוזהבאים מציגים את התפלגות חניכי תנועות הנוער תרשימים ה

הנתונים הארציים מוצגים בקו אדום ונתוני המחוז בעמודות  .בהשוואה לנתונים הארציים חברתית כלכלית

 ירוקות.

 

  פיקוחולפי מגזר  צפון במחוזהתפלגות חניכי תנועות הנוער : 1תרשים 

 

 

 לפי רמה חברתית כלכלית במחוז צפוןהתפלגות חניכי תנועות הנוער :  2תרשים 

 

 

המשתתפים בפעילות תנועות הנוער מכלל התלמידים בשכבות  צפון במחוזמציג את שיעור החניכים  4לוח 

הסניפים שויכו  .החניכים בסניףדיווחי המדריכים אודות מספר  פיהנתונים חושבו על  .הגיל הרלוונטיות

 הם ממוקמים. שבהשות רלמחוזות משרד החינוך בהתאם ל
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 שיעור החניכים הפעילים בתנועות נוער מכלל התלמידים בשכבות הגיל הרלוונטיות, על פי רשות : 4לוח 

 שיעור חניכים   שיעור חניכים  שם הרשות  שיעור חניכים  שם הרשות

   ללא חניכים    הגלילית חצור    בוקייעה -פקיעין 

   =<5%    עין מאה'ל    סמיע-כסרא

   =<10%    גוש חלב    ראש פינה

   =<15%    תרשיחא-מעלות    ג'ת-ינוח

   =<20%    יבנאל    מבואות החרמון

   =<25%    אל בטוף    סאג'ור

   =<30%    סח'נין    מסעדה

   =<35%    כפר מנדא    עמק יזרעאל

   =<40%    אעבלין    גולן

   =<45%    זנגריה-טובא    ירכא

   =<50%    טבריה    ג'וליס

   =<55%    זרזיר    משגב

   =<60%    נצרת עילית    בית ג'ן

   =<65%    קרית שמונה    מגידו

   =<70%    בסמת טבעון    עמק הירדן

   =<75%    צפת    הגליל התחתון

   =<80%    מכסור-ביר אל    בוקעאתה

   =<85%    כפר יאסיף    יסוד המעלה

   =<90%    נג'יידאת-בעיינה    מרום הגליל

   =<95%    נחף    ראמה

   =<100%    כפר כנא    עין קניה

      שעב    מטה אשר

      דיר חנא    כפר ורדים

      טורעאן    הגליל העליון

      נצרת    מטולה

      טמרה    בוסתאן אל מרג

      בענה    חורפיש

      מכר-ג'דיידה    רמת ישי

      מג'דל שמס    מעלה יוסף

      אכסאל    עמק המעיינות

      דבוריה    מגדל

      יפיע    קצרין

      כאבול    שלומי

      היג'א-כאוכב אבו אל    עפולה

      כפר קמא    כפר תבור

      עילוט    מג'אר

      כרום-מג'ד אל    אבו סנאן

      מזרעה    בית שאן

      משהד    הגלבוע

      עילבון    מעיליא

      עראבה    אסד-דייר אל

      פסוטה    כרמיאל

      ריינה    יקנעם עילית

      שבלי    עכו

      טבאש*-כעביה    שפרעם

      עג'ר    מגדל העמק

      מגדל תפן    נהריה
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