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ילדים ושיעורם באוכלוסייה
__________________________________________________________________
 .1בסוף שנת  2017חיו בישראל  2,908,327ילדים ,המהווים  33%מכלל האוכלוסייה ,לעומת  34%בשנת
.2000
 .2בתוך  47שנה ( )1970-2017מספר הילדים בישראל הכפיל את עצמו ואף יותר ,מ1,183,300-
ל .2,908,327-במרוצת שנים אלו מספר הילדים המוסלמים גדל ביותר מפי שלושה.
 .3למרות מספרם ההולך וגדל של הילדים בישראל ,נמשכת מגמת הירידה ,שאנו עדים לה כבר מאז שנות
ה ,70-בשיעור שהם מהווים מתוך כלל האוכלוסייה .בשנת  1970אוכלוסיית הילדים היוותה  39%מכלל
אוכלוסיית ישראל ,ובשנת  .33% – 2017ירידה זו חלה בכל קבוצות הדת.
 .4בשנת  2017נולדו בישראל  183,648ילדים .זהו גידול של  57%בשני העשורים האחרונים ,זאת
בהשוואה ל 116,866-ילדים שנולדו בישראל בשנת  .1995כ 70%-מהילדים שנולדו בישראל בשנת 2017
היו יהודים.
 .5בשנת  2018שהו בישראל  4,573ילדים בעלי מעמד של תושב ארעי (א .)5מתוכם  26%היו בעלי אשרת
נלווה להליך מדורג-ילד לבן זוג של אזרח ו 20%-הם נינים של יהודי/ה .כ 40%-מתוך  4,573הילדים היו
מאוקראינה וכרבע היו מרוסיה.
 .6במהלך שנת  990 2018ילדים זרים קיבלו מעמד של תושב ארעי ,ו 1,843-ילדים בעלי מעמד של תושב
ארעי קיבלו מעמד של תושב קבע .מתוכם שליש קיבלו את המעמד מתוקף החלטת ממשלה-ילד/ה זר,
וכרבע קיבלו את המעמד על רקע הומניטרי.

__________________________________________________________________________
* מקורות הנתונים נמצאים ברשימה בסוף הלקט .לקבלת המידע המלא ונתונים נוספים יש לעיין בנוסח המלא בשנתון עצמו.
נספח תרשימים מצורף בקובץ נפרד.

2

המועצה הלאומית לשלום הילד | לקט נתונים מהשנתון ילדים בישראל 2018

מגמת שינוי בגודל ובמבנה המשפחה הישראלית
__________________________________________________________________
 .1בשנת  2017חיו בישראל מעל מיליון משפחות עם ילדים ( 30% .)1,176,368מהן היו משפחות עם
ילד אחד 31% ,נוספים היו משפחות עם שני ילדים.
 .2בשנים  2000-2017עלה במקצת מספר הילדים הממוצע במשפחה ועמד על .2.4
 .3ל 83% -מהמשפחות יש עד שלושה ילדים .ל 17%-מהמשפחות יש ארבעה ילדים ויותר.
 .4בשנת  2017היו בישראל  204,071משפחות מרובות ילדים ( +4ילדים) .מאז שנת  ,2000אז עמד
מספרן על  ,150,399גדל בשיעור של .36%
 .5בשנת  2017חיו בישראל  51,065משפחות עם שישה ילדים ויותר.
 .6בשנת  9% 2017מכלל הילדים בישראל חיו במשפחות שבראשן הורה עצמאי (חד הורי) ,לעומת 7%
בשנת  .1995מספר הילדים במשפחות שבראשן הורה עצמאי (חד הורי) גדל מ 132,000-בשנת 1995
ל 253,142-בשנת .2017

עוני
__________________________________________________________________
 860,865 .1ילדים חיו בעוני בשנת .2017
 .2בשנת  29.6% 2017מהילדים בישראל ,כמעט כל ילד שלישי חי מתחת לקו העוני (לעומת  31.2%בשנת
.)2016
 .3במהלך העשור שחלף שיעור הילדים העניים נע בממוצע סביב ה.30%-
 1 .4מכל  5ילדים יהודים חי מתחת לקו העוני (.)19.6%
 .5תחולת העוני של ילדים במשפחות חרדיות הייתה  55.4%לאחר תשלומי העברה ומיסים.
 2 .6מכל  3ילדים ערבים חיים מתחת לקו העוני ( .)60.7%תחולת העוני בקרב משפחות ערביות עם ילדים
גדלה מכ 53%-בשנת  2000לכ 61%-ב.2017-
 .7ככל שמספר הילדים במשפחה גדול יותר ,כך גדלה תחולת העוני של המשפחות .כ 50%-מהמשפחות
בהן למעלה מ 4-ילדים וכ 60%-מהמשפחות בהן למעלה מ 5-ילדים (לאחר תשלומי העברות ומיסים) חיות
מתחת לקו העוני.

 .8בשנת  2017רק כ 12%-מכלל הילדים העניים נחלצו מהעוני הודות לתשלומי ההעברה ,לעומת כ29%-
בשנת  .2000מאז שנת  2000בולטת מאוד השחיקה ביכולתם של תשלומי ההעברה והמיסים לצמצם את
ממדי העוני.
 .9כ 24%-מהמשפחות שבראשן הורה עצמאי (חד הוריות) חיות מתחת לקו העוני .קצבאות הביטוח הלאומי
הצליחו לצמצם את ממדי העוני במשפחות אלה ב ,36%-יותר מבכל סוגי המשפחות האחרות.
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תעסוקת ילדים וכלכלה
__________________________________________________________________
 422,000 .1בני נוער בגיל  15-17עבדו במהלך שנת .2017
 .2בין השנים  2011ל 2017 -גדל חלקם של בני ה 15-17-העובדים בקרב בני גילם (מ 6%-ל ,)10%-זאת
לאחר ירידה מתמדת שנצפתה מאז  1995ועד .2011

 .3בשנת  2017ניתנו  5,146היתרי עבודה בפרסומות ובהופעות לילדים בגיל  1-15שנה .זהו גידול של
פי  3בהשוואה ל 1,642-היתרי העבודה שניתנו בשנת .2000
 .4בשנת  2017ניתנו  122היתרים למעסיקים להעסקת בני נוער ( )16-17בלילה (עד בשעה  .)23:00זאת
לעומת  104היתרים שניתנו למעסיקים בשנת .2015
 .5בשנת  2017נפתחו  1,154תיקים בעניין הפרת זכויות של ילדים ובני נוער עובדים בעקבות פנייתם אל
הסתדרות הנוער העובד והלומד .הפניות השכיחות התייחסו לשכר ( ,)64%פיטורים ( )22%וזכויות
סוציאליות

(.)20%

 .6מקומות התעסוקה השכיחים ביותר ,שלגביהם נתקבלו תלונות של בני נוער עובדים אל הסתדרות הנוער
העובד והלומד ,היו מסעדות ובתי קפה ,מזון מהיר ,אולמות אירועים וחברות קייטרינג ומוכרנות.
 .7ב 2017-קטן בכמחצית מספר ההתראות והקנסות שניתנו בידי המינהל להסדרה ואכיפה במשרד
העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים כנגד מעסיקים מפירי חוק עבודת הנוער (מ 430-התראות בשנת
 ,2015ו 201-ב 2016-ל 233-התראות ב ,2017-ומ 42-קנסות ב ,2015-ו 17-קנסות ב 2010-ל14-
קנסות) .ב 2017-הוגשו רק  3כתבי אישום (לעומת  4ב 2015-ו 6-ב.)2016-

חינוך
__________________________________________________________________
 .1בשנת תשע''ח ( )2017/18למדו  2,541,304ילדים במערכת החינוך ,מהם  78%בחינוך היהודי ו22%-
בחינוך הערבי .זאת לעומת שנת הלימודים תש"ם ( )1979/80אז למדו  1,200,636ילדים במערכת החינוך,
מהם  1,023,410בחינוך היהודי ( )85%ו 465,016-בחינוך הערבי (.)15%
 .2בתשע''ח ( )2017/18רק  24%מהילדים עד גיל  3שהו במסגרות חינוך לגיל הרך המפוקחות על ידי
משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים 76% .שהו במסגרות פרטיות שאינן מפוקחות או בבית*.
 .3בין השנים תשע"ב  -תשע"ז ( )2011-2017גדל מספר הילדים בגיל  3-4הלומדים בגני הילדים בפיקוח

משרד החינוך ב.40%-
 .4בהשוואת שיעורי הלמידה של ילדים בגיל הרך בתשע"ז ( )2016/17אנו למדים כי עם הירידה בגיל ,גדל
הפער בשיעורי הלמידה בין החינוך היהודי לחינוך הערבי (לדוגמה שיעור הלמידה בחינוך היהודי בגילאי
לידה עד שנתיים עמד על  64%לעומת  18%בחינוך הערבי).
___________________
* ראו סעיף  1בנספח תרשימים.
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 .5בשנים תש"ס – תשע"ז ( )2000-2017חלה עלייה באחוז הזכאים לבגרות מכלל תלמידי י"ב (מ52% -
ל )68%-ומבני ה( 17-מ 41%-ל.)54%-
 .6קיים פער של  17%בין תלמידי כיתות י"ב הזכאים לתעודת בגרות לבין אחוז העומדים בדרישות הסף של

האוניברסיטאות .פער זה גדול בחינוך הערבי ( )26%יותר מאשר בחינוך היהודי (*.)15%
 .7משנת תשס"ח ועד תשע"ז הסתמנה ירידה מתונה באחוז תלמידי כיתות ה'-ט' שדיווחו על מעורבות
באירועי אלימות (מ 17%-ל 10%-בבית הספר היסודי ומ 12%-ל 9%-בחטיבת הביניים).
 .8בשנת הלימודים תשע"ז  10%מתלמידי בית הספר היסודי 15% ,מתלמידי חטיבת הביניים ו 15%-מתלמידי
החטיבה העליונה דיווחו שנפגעו מאלימות מינית בבית הספר על ידי תלמידים אחרים .משנת תשס"ט ועד
תשע"ז הסתמנה ירידה באחוז התלמידים שדיווחו שנפגעו מאלימות מינית בבית הספר.
 .9משנת תשס"ט ועד תשע"ז הסתמנה ירידה בדיווח תלמידי ד'-יא' על היפגעות מאלימות בזמן ההסעה
הבית ספרית( .מ 21%-ל 14%-ביסודי ,מ 12%-ל 8%-בחט"ב ומ 8%-ל 5%-בחט"ע).
 5% .10בממוצע מתלמידי כיתות ה'-יא' דיווחו על הימנעות מהגעה לבית הספר מחשש לפגיעה.
 .11מאז תש"ע הסתמנה מגמת עלייה במספר הבקשות שהוגשו לפטור מחוק לימוד חובה במסגרת חינוך ביתי
(מ 368-בקשות בשנת תש"ע ל 1,205-בקשות בשנת תשע"ח) .רוב הבקשות שהוגשו אושרו.
 .12ב 2017-למדו  5,927חניכים במסגרות צבאיות.
 .13בשנת תשע"ח עלה ב 10%-מספר בני הנוער שלמדו לתואר ראשון ( 2,000בשנת תשע"ח לעומת 1,822
בשנת תשע"ז) .מהם שני שלישים היו בנים ,ושליש היו בנות.

ילדים עם מוגבלות
__________________________________________________________________
 13% .1אחוז מהילדים בישראל הם עם מוגבלות כלשהי (כ 9% ,)365,000-מהם עם מוגבלות חמורה.

 .2מאז  1995ועד ל 2017-גדל שיעורם לאלף של ילדים המקבלים קצבת ילד נכה בשיעור של כ270%-
(מ 5.3-לאלף ל 19.6-לאלף).
 .3ב 2017-רק  23%מהילדים שקיבלו קצבת ילד נכה היו עם מוגבלות חמורה .זאת ,למרות גידול מתמיד
במספרם של הילדים עם מוגבלות חמורה (כ 195,000-ב ,2005-כ 215,000-ב 2010-וכ 250,000-בשנת
.)2017
 90,934 .4תלמידים למדו במסגרות לחינוך המיוחד בשנת הלימודים תשע"ז ( ,)2016/17לעומת 61,811
בשנת תש"ע (.)2009/10
 133,426 .5תלמידים היו זכאים לסל שילוב בשנת הלימודים תשע"ז (( )2016/17לעומת  98,312בשנת
תש"ע  .)2009/10רוב התלמידים היו עם לקויות למידה ורק מיעוטם היו עם מוגבלויות מורכבות\.
 45,537 .6ילדים עברו ועדת השמה בשנת הלימודים תשע"ז ( )2016/17והופנו לחינוך מיוחד (גן/בית ספר
מיוחדים או כיתה מיוחדת בבית ספר רגיל) ,לעומת  30,648בשנת תש"ע (.)2009/10
_________________________
* ראו סעיפים  2-3בנספח תרשימים.
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רגישות למזון
__________________________________________________________________
 2,424 .1ילדים אושפזו בגין תגובה אלרגית/אנפילקטית בשנת  .2017מדובר בגידול של  66%לעומת שנת
 ( 2010אז אושפזו  1,463ילדים).
 .2בשנת הלימודים תשע"ח הוגשו  7,611בקשות לסייעות רפואיות בחינוך הרגיל ,פי  2מהבקשות שהוגשו

בשנת תשע"ז ( ,)3,299ופי  4מהבקשות שהוגשו בשנת תשע"א (*.)843
 5,600 .3בקשות אושרו בשנת הלימודים תשע״ח (לעומת  511בשנת תשע"א ו 2,171-בשנת תשע"ה),
מתוכם  62%בגין השגחה מונעת ,לעומת  19%בתשע״א ו 40%-בתשע"ה (היתר היו טיפולים פולשניים).

ילדים נפגעי עבירה
__________________________________________________________________
 .1מאז  2006ועד  2017גדל מספרם של התיקים (פליליים וט.מ) שנפתחו בגין פגיעה בקטינים בשיעור של
 ,20%מ 14,513 -ל .17,395 -בכל השנים מספר התיקים בגין עבירות כנגד קטינים מחוץ למשפחה היה
גדול ממספר התיקים שנפתחו בגין עבירות שבוצעו בתוך המשפחה.
 .2ב 2017-נפתחו  17,395תיקים (פליליים וט.מ ).בגין עבירות נגד קטינים בתוך המשפחה ומחוצה לה.
 3,870תיקים נפתחו בגין עבירות במשפחה ( 22%מכלל התיקים) ו 13,525-תיקים נפתחו בגין עבירות
מחוץ למשפחה ( 78%מכלל התיקים).
 52% .3מהתיקים שנפתחו בגין עבירות כנגד ילדים בתוך המשפחה נסגרו.
 77% .4מהתיקים שנפתחו בגין עבירות כנגד ילדים מחוץ למשפחה נסגרו.
 .5בשנים  2010-2017ירד מספר התיקים הפליליים שנפתחו בגין הזנחה במשפחה מ 344-ל ,200-ומחוץ
למשפחה מ 211-ל .215 -כל התיקים שנדונו הסתיימו בהרשעה.
 .6מספר התיקים הפליליים שנפתחו בגין עבירות מין כלפי קטינים גדל מאז  2011ועד ל ,2017-מ2,001-
ל .2,604-כ 70%-מהתיקים שנפתחו היו בגין עבירות מין כלפי קטינות וכ 30%-מהתיקים שנפתחו היו

בגין עבירות מין כלפי קטינים*.
 .7מאז  2008גדלה שכיחות התיקים שנפתחו בגין עבירת הטרדה מינית כלפי קטינים בשיעור של .270%
עבירות אלו היוו  17%מכלל התיקים שנפתחו בשנת ( 2017לעומת  6%בשנת  .)2008עיקר הגידול חל
בעבירות שבוצעו כנגד קטינות (מ 4.6%-ל 14%-בשנת  .)2010להערכתנו ,הדבר קשור לעבירות ברשת*.

_________________________
* ראו סעיפים  4-5בנספח תרשימים.
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 .8בעשור האחרון הסתמנה מגמת ירידה באחוז התיקים שנפתחו בגין עבירת מין כלפי קטינים בקבוצת הגיל
( 1-6בשיעור של  )-33%ובקבוצת הגיל ( 7-12בשיעור של  ,)-13%ובמקביל הסתמנה מגמת עלייה באחוז
התיקים שנפתחו בגין עבירת מין כלפי קטינים בקבוצות הגיל ( 13-17בשיעור של .)25%
 .9מ 2010-ועד  2017נפתחו בסך הכל  13תיקים בלבד בגין עבירה על החוק למניעת העסקת עברייני מין9 .
מתוך התיקים שנפתחו בשנים אלו נסגרו בגין חוסר עניין לציבור ,תיק אחד נסגר בגין עבריין לא נודע ,שני
תיקים נמצאים בתביעה או בפרקליטות ותיק אחד נמצא בחקירה.
 .10מאז  2015ועד  2017הסתמנה מגמת ירידה במספר התיקים שנפתחו לבגירים בגין מכירת אלכוהול
לקטינים (מ 1,135-ל .)557-זאת ,לאחר מגמת העלייה שנצפתה בשנים ( 2008-2014מ 295-ל.)1,201-
 .11בעשור האחרון נפתחו מדי שנה בממוצע  800תיקים לבגירים בגין מכירת אלכוהול לקטינים.
 .12בעשור האחרון נפתחו מדי שנה בממוצע  540תיקים פליליים לבגירים בחשד לביצוע עבירות כנגד קטינים
במוסדות חינוך .בשנת  2017נפתחו  511תיקים 72% ,מתוכם נפתחו בגין עבירות אלימות ו 14%-בגין
עבירות מין.
 .13מאז תשע"א ( )2010/11ועד תשע"ז ( )2016/17נפגעו  408ילדים מגיל לידה עד גיל שש מעבירות

אלימות במסגרות חינוך וטיפול על ידי האדם האחראי על הילד*.
 .14כמחצית מכלל העבירות בתיקים שנפתחו בגין עבירות אלימות כנגד קטינים מגיל לידה עד גיל שש
במוסדות חינוך וטיפול ,היו עבירות מסוג תקיפת קטין/חסר ישע על ידי האחראי.

ילדים בסיכון
__________________________________________________________________
 .1בתחילת  2017היו מוכרים לשרותי הרווחה  405,874ילדים ,המהווים כ 14%-מכלל הילדים בישראל.
עלייה של  40%מאז שנת  ,2000אז היו מוכרים לשרותי הרווחה  290,417ילדים.
 .2מספרם של הילדים המצויים בסיכון ישיר/משפחתי גדל מאז שנת  2000ביותר מפי  ,2והגיע בתחילת
 2017ל.343,245-
 .3בשנת  2017הופנו כ 48,500-דיווחים חדשים על קטינים לטיפולם של עובדים סוציאליים לחוק הנוער,
(עלייה של  10%משנת  2015ו 2%-משנת .)2016
 .4סיבות הדיווח השכיחות ביותר היו הזנחה ( ,)33%התעללות פיזית ( )25%והתעללות מינית (.)13%
 72% .5מהדיווחים לעובדים סוציאליים לחוק הנוער היו על ילדים בסיכון שנפגעו בידי אחראי מתוך
המשפחה.
 3% .6מכלל הילדים המוכרים לרווחה הינם ילדים עולים (ילידי חו"ל) .אחוז זה גדול מחלקם של הילדים
העולים מכלל הילדים בישראל (.)2%
 13% .7מהדיווחים לעובדים סוציאליים לחוק הנוער היו בגין קטינים עולים.
 .8בשנת  2017הוגשו  1,732בקשות לקבלת פטור מדיווח.
__________________________
* ראו סעיפים  6-7בנספח תרשימים.
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פגיעות ועבירות ברשת
__________________________________________________________________
 .1ב 2017-כשליש מתלמידי מערכת החינוך העל יסודי ,דיווחו שנחשפו לפגיעות של איום או אלימות
מילולית כלפיהם או כלפי מישהו אחר ברשת (ווטסאפ ,אינסטגרם ,פייסבוק ,סנאפצ'ט) לפחות פעם אחת

במהלך השנה האחרונה*.
 .2ב 2017-כרבע מתלמידי מערכת החינוך העל יסודי ,דיווחו שנחשפו לעבירות של ביוש ,השפלה או חרם

כלפיהם או כלפי מישהו אחר ברשת ,לפחות פעם אחת במהלך השנה האחרונה*.
 .3ב 73% 2017-מתלמידי מערכת החינוך העל יסודי ,דיווחו לגורם כלשהו שנחשפו לפגיעות ברשת (לעומת

 77%בשנת *.)2016
 .4ב 2017-שליש מתלמידי מערכת החינוך העל יסודי ,שדיווחו לגורם כלשהו שנחשפו לפגיעות ברשת,
דיווחו להורה (לעומת רבע בשנת  10% .)2016דיווחו לחבר/ה 3% ,דיווחו לגורם בבית הספר (מחנך/ת,
יועץ/ת ,רכז/ת ,זאת לעומת  10%בשנת  3% ,)2016דיווחו לבני משפחה (שאינם הוריהם) 1.5% ,דיווחו

למדריך/ה נוער 1% ,דיווחו למוקד סיוע*.
עוברי חוק
__________________________________________________________________
 .1מאז  2010הסתמנה ירידה במספר הקטינים החשודים בעבירות (מ 25,100-ל ,)20,685-ובאחוז
הקטינים החשודים בעבירות בקבוצת גילם ( ,)12-17והוא עמד על  2.4%בלבד.
 .2ב 69% 2017-מהתיקים שנפתחו במשטרה ושהיו מעורבים בהם קטינים היו תיקים פליליים ( 31%היו
תיקי ט.מ .).רובם נפתחו בגין עבירות כלפי הסדר הציבורי ,מוסר ,רכוש וגוף.
 .3החל משנת  2009ועד  2017חלה מגמת ירידה במספר סך כל התיקים (תיקים פליליים ותיקי ט.מ).
שנפתחו לקטינים בחשד לעבירות נגד קטינים (מ 5,238-ב 2009-ל 3,511-ב ,)2017-אך גדל חלקם של
התיקים הפליליים (בהשוואה לחלקם של תיקי הט.מ ).שנפתחו לקטינים אלה (מ 52%-ל 59%-בהתאמה).
 .4העבירות השכיחות ביותר ,שבגינן נפתחו תיקים פליליים לקטינים בחשד לעבירה נגד קטינים הן :כלפי
גופו של אדם ( ,)1,146כלפי הסדר הציבורי ( ,)916עבירות מין ( )463וכלפי רכוש (.)407
 .5בשנת  2017ירד שיעורם של קטינים שעברו עבירות אלימות גופנית נגד קטינים ל 3.0 -לאלף לעומת
 4.9לאלף ב.2010-
 .6החל משנת  2005ועד ל 2017-הסתמנה מגמת עלייה במספר הקטינים שנחשדו בעבירות סמים ושנפתח
בעניינם תיק פלילי (מ 2,966-ב 2005-ל 4,889-ב .)2017-חלקם של הקטינים שנחשדו בעבירות סמים
מכלל הקטינים ( )12-17היה  0.6%בשנת ( 2017לעומת  0.4%ב.)2005-
__________________________
* ראו סעיפים  8-9בנספח תרשימים.
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 3,763 .7תיקים נפתחו לקטינים החשודים בגין עבירות סמים ,מתוכם  44%היו תיקים פליליים ו 56%-היו
תיקי ט.מ 99% .מהתיקים שנפתחו היו בגין החזקה/שימוש בסמים לצריכה עצמית.
 .8החל משנת  2005ועד ל 2017-חלה ירידה בשיעור של  44%במספר התיקים (הפליליים ותיקי ט.מ).
שנפתחו לקטינים בחשד לביצוע עבירות במוסדות חינוך (מ 3,883-ל 2,187-בהתאמה).
 .9בשנת  43% 2017מהתיקים שנפתחו לקטינים בגין חשד לביצוע עבירות במוסדות חינוך נפתחו בגין
עבירות נגד גוף 42% ,נוספים בגין עבירות כלפי הסדר הציבורי ו 20%-בגין עבירות רכוש.
 .10שיעורם של קטינים בעלי תיקים פליליים במשפחות שבהן ההורים אינם נשואים (גרושים ,או אחר) גבוה
מאשר במשפחות של הורים נשואים ( 23לאלף קטינים להורים גרושים ,לעומת  20לאלף קטינים במשפחות
אחרות ולעומת  7.5לאלף קטינים להורים נשואים).
 .11לכשליש מהקטינים עם תיקים פליליים יש לפחות הורה אחד שהורשע (ל 29%-מהקטינים יש אב
שהורשע ,ל 3%-יש אם שהורשעה ול 5%-יש שני הורים שהורשעו) .לכשני שלישים מהקטינים עם תיקים
פליליים אין הורה שהורשע.

בריאות ותאונות
__________________________________________________________________
 .1במהלך שנת  2017הגיעו לחדרי מיון  607,162ילדים .גידול של 14%-מאז שנת .2000
 17% .2מהפניות למיון היו של ילדים מגיל לידה עד שנה 32% ,היו בני  20% ,1-4היו בני  19% ,5-9היו
בני  10-14ו 13%-היו בני .15-17
 .3כשני שליש ( )65%מכלל הפניות של ילדים לחדרי מיון היו בעקבות מחלה.
 35% .4מתוך הפניות לחדרי מיון היו עקב פגיעה חיצונית (תאונות ופציעות).
 .5שעות הפנייה השכיחות לחדרי מיון ולמרפאות טרם הן שעות אחה"צ והערב המאוחרות.
 20% .6מן הילדים שפנו למיון אושפזו.
 .7הסיבה השכיחה ביותר לאשפוז הייתה נפילה .36%
 16,822 .8מהפניות לחדרי מיון היו עקב תאונות דרכים.
 .9במחצית הראשונה של  2018חלה עלייה משמעותית במספר רוכבי האופניים החשמליים עד גיל 16
שנפגעו ואושפזו (מ 24-ב 75 ,2014-ב 80 ,2015-ב ,2016-ו 67-ב 2017-ל 90-ב.)2017-
 .10במחצית הראשונה של  2017וכן של שנת  ,2018כרבע מכלל רוכבי האופניים החשמליים שנפגעו ואושפזו

היו עד גיל ( 16הגיל המינימאלי לנהיגה לפי החוק)*.
 32% .11מכלל הנפגעים מתאונות דרכים בהן היו מעורבים אופניים וקורקינטים חשמליים ,הם ילדים*.
 .12בשנת  2018עלה מספר ההרוגים רוכבי האופניים החשמליים עד גיל ( 16בשנת  2016היו  3הרוגים ,בשנת

 2017היה הרוג אחד ואילו בשנת  2018היו  4הרוגים)*.
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 .13ב 2018-כרבע מכלל ההרוגים רוכבי האופניים החשמליים היו עד גיל *.16
 .14במחצית הראשונה של שנת  2018נפגעו ואושפזו  14ילדים הולכי רגל כתוצאה מהיפגעות בתאונת

דרכים שהיו מעורבים בה אופניים חשמליים .חלקם מכלל הולכי הרגל שנפגעו ואושפזו היה .43.8%
בריאות הנפש*
__________________________________________________________________
 966 .1תיקים נדונו במהלך  2017בוועדות פסיכיאטריות מחוזיות לילדים ונוער ,זאת לעומת  688ב2005-
ו 829-ב.2010-
 8,470 .2ילדים טופלו במרפאות ממשלתיות לבריאות הנפש .מתוכם  4%היו עד גיל  59% ,5היו בני
 6-12ו 37%-היו בני .13-17
 .3בין השנים  1995-2017חל גידול של כ 110%-במספר הילדים ובני הנוער שהתקבלו לאשפוז
פסיכיאטרי .בשנת  2017התקבלו לאשפוז פסיכיאטרי  927ילדים ובני נוער 18% ,מהם היו עד גיל 11
(לעומת  13%בשנת  1995ו 14-בשנת  ,)2000ו 82%-היו בני .12-17
 .4בשנת  2017היו  1,116קבלות של ילדים ובני נוער לאשפוז פסיכיאטרי ,מתוכם  43%היו ילדים עד גיל
 15ו 57%-היו בני .15-17
 .5בשנת  75% 2017מהקבלות של ילדים ונוער לאשפוז פסיכיאטרי היו קבלות בהסכמה 16% ,היו
בכפייה ו 10%-היו בצו.

אובדנות
__________________________________________________________________
 861 .1ילדים ובני נוער הגיעו בשנת  2017לחדרי מיון לאחר ניסיון התאבדות .מתוכם  648בנות שניסו
להתאבד ,פי  3ממספר הבנים – ( .*213לוח )14.24

 .2עם הגיל גדל מספר נסיונות ההתאבדות של ילדים 31 :ילדים עד גיל  292 ,9בגילאי  10-14ו538-
בגילאי ( 15-17בשנת ( .*)2017לוח )14.24
 38% .3מהקטינים שניסו להתאבד במהלך שנת  2017היו מתחת לגיל ( .14תרשים 14כב')

 .4שיעור הקטינים עד גיל  14מכלל הקטינים שניסו להתאבד גדל בעשור האחרון בשיעור של כ30%-
(בין השנים ( .)2006-2017תרשים 14כב')
 .5בשנת  2016שמו קץ לחייהם  11ילדים .מאז  1990שמו קץ לחייהם  281ילדים בישראל( .תרשים 14כד')

___________________________
* ראו סעיפים  10-11בנספח תרשימים.
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תמותת תינוקות*
__________________________________________________________________
 .1גם בשנת  2017נרשמה ירידה בשיעור הכללי של תמותת התינוקות בישראל (מ 5.5-לאלף לידות חי בשנת
 2001ל 3.0-לאלף לידות חי ב.)2017-
 .2בשנת  2017חלה ירידה משמעותית בשיעור התמותה בקרב תינוקות בדווים (מ 15.3-לאלף לידות חי
בשנת  2001ל 8.7-לאלף לידות חי ב .)2017-זאת ,לאחר שמאז  2010ועד  2016השיעור עמד באופן עקבי
על כ 12-לאלף לידות חי .עם זאת ,שיעור זה ,בכל השנים ,כולל בשנת  2017היה גבוה משל שאר קבוצות
האוכלוסייה.

מוות של ילדים מפגיעה חיצונית
__________________________________________________________________
 .1מאז שנת  2000ועד  2017חלה ירידה בשיעור של כ 25%-במספר הקטינים שנפגעו בתאונות דרכים
(מ 5,609-ל 4,243-בהתאמה) ,אך שיעורם לאלף של ילדים שמתו כתוצאה מתאונת דרכים נשאר .1.2
 .2במהלך חופשת הקיץ של שנת  2018מתו  26ילדים ,מתוכם  12ילדים מתו בטביעה ,ו 8-ילדים מתו
בתאונות דרכים.

 .3בשנים  2008-2017ארעו  598מקרים של ילדים שהושארו או נלכדו לבד ברכב .בשנת  2017ארעו 102
מקרים 3 ,מהם הסתיימו במוות .רובם התרחשו בחודשי הקיץ.
תזונה ומשקל של תלמידים
__________________________________________________________________
 18% .1מתלמידי כיתות א' ו 30%-מתלמידי כיתה ז' סבלו ממשקל עודף ומהשמנה .אחוז התלמידים
שמשקלם עודף הולך וגדל מכיתה א' עד ז':

כיתה

סך הכל

ממלכתי

יהודים
ממלכתי
דתי

חרדים

ערבים

בדווים
בנגב

א'
ז'

18.3
30.3

20.5
29.9

17.7
29.1

13.2
23.7

19.5
36.8

11.2
27.1

 2% .2מתלמידי כיתות א' ו 4% -מתלמידי כיתות ז' סובלים מתת משקל.
 .3תופעת תת המשקל שכיחה בכל המגזרים בכיתה ז' יותר מאשר בכיתה א' .בעיקר התופעה בולטת בקרב
תלמידי המגזרים החרדי והבדווי.
___________________________
* ראו סעיפים  12-14בנספח תרשימים.
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פנאי
__________________________________________________________________
 10 .1הוא הגיל הממוצע לקבלת סמארטפון ראשון*.
 .2כ 30%-מההורים מושיבים תינוקות עד גיל שנה מול המסך*.
 .3ילדים בני  6-9נמצאים מול המסך כמעט  3שעות ביום*.
 .4מחצית מההורים מאפשרים לילדיהם (בני " )6-9זמן מסך" של שעתיים 11% ,מההורים מאפשרים
לילדיהם "זמן מסך" של  3-5שעות ,רבע מההורים לא מגבילים את ילדיהם ב"זמן מסך" כלל ו 14%-כלל

לא מאפשרים לילדיהם "זמן מסך"*.
 93% .5מבני הנוער פעילים בווטסאפ 72% ,מבני הנוער פעילים באינסטגרם 63% ,פעילים בפייסבוק,
כמחצית פעילים בסנאפצ'ט וחמישית פעילים במיוזיקלי*.
 .6בין השנים  2014ל 2017-חלה עלייה בשימוש של ילדים בגיל  6-9באינטרנט .השימוש השכיח ביותר
הוא צפייה בקליפים ביוטיוב  /סרטים  /סדרות ,במקום השני שיחה עם חברים ובמקום השלישי שימוש

לצרכי לימוד*.
 .7רבע מבני הנוער מבצעים שיחות וידאו לפחות פעם בשבוע .כשליש משיחות הוידאו של בני הנוער
מתבצעות באמצעות אפליקציית ווטסאפ ,וכחמישית בסקייפ.

 .8לבני נוער ( )13-17יש בממוצע  27קבוצות בווטסאפ*.
 84% .9מתלמידי כיתות א'-ו' 68% ,מתלמידי כיתות ז'-ט' ו 57%-מתלמידי כיתות י'-יא' השתתפו בחוג
אחד לפחות (אומנויות ,ספורט ,חוגי העשרה).
 69% .10מתלמידי כיתות א'-ו' 58% ,מתלמידי כיתות ז'-ט' ו 72%-מתלמידי כיתות י'-יא' השתתפו
בפעילות חברתית אחת לפחות (תנועת נוער ,תכנית מנהיגות ,התנדבות).
 68,362 .11ילדים ובני נוער ( )7-17עסקו בספורט תחרותי בשנת  .2017הללו מנו  4.2%מכלל הילדים בני
גילם ו 60.1%-מכלל העוסקים בספורט תחרותי.
 80% .12מהילדים ( )7-17שעסקו בספורט תחרותי היו בנים ו 20%-היו בנות.
 44.7% .13מהילדים שעסקו בענפי ספורט קבוצתיים עסקו בכדורגל ו 36.9%-עסקו בכדורסל .רובם היו
בני .12-17

 30% .14מבני הנוער שטרם מלאו להם  18מחזיקים ברישיון נהיגה ברכב ו/או באופנוע .הללו מהווים 2%
בלבד מכלל המורשים לנהוג בישראל.

 .15מתוך  80,134בני נוער המחזיקים ברישיון נהיגה  62%היו בנים ו 38%-בנות.
 .16כמיליון וחצי ילדים ביקרו בשמורות טבע ובגנים הלאומיים במהלך שנת .2017
 .17כמיליון וחצי ילדים יצאו לחו"ל במהלך .2017
___________________________
* ראו סעיפים  15-16בנספח תרשימים.
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רשימת מקורות
__________________________________________________________________
 .1איגוד האינטרנט הישראלי STS ,מאגר נתונים על האינטרנט בישראל ,החיים בעידן הדיגיטלי ,הדוח השנתי של בזק
למצב האינטרנט בישראל לשנת  .2017סקר בנושאי משפחות ודיגיטל בישראל.2018 ,
 .2בטרם  -בטיחות ילדים ,מיזם  -NAPISמאגר היפגעויות מהתקשורת ,שנים שונות.
 .3דניז נאון ,ברנדה מורגנשטיין ,מלכה שימעל וגלית ריבליס ,ג'וינט מכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי ,ילדים עם
צרכים מיוחדים הערכת צרכים וכיסויים על ידי השירותים ,ינואר .2000
 .4הכנסת ,מרכז המחקר והמידע ,המענה הציבורי לילדים בגיל הרך בישראל תמונת מצב 20 ,ביולי .2015
 .5הכנסת ,מרכז המחקר והמידע ,נתונים על תמותת תינוקות וילדים במוסדות חינוך ,יולי .2018
 .6הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,גף בריאות ,שנים שונות.
 .7הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,גף דמוגרפיה ,שנים שונות.
 .8הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,עיבוד מיוחד.2018 ,
 .9הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,מורשים לנהוג ,שנים שונות.
 .10הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,הודעה לתקשורת :לקט נתונים לרגל יום הילד הבין-לאומי  ,2018נובמבר .2018
 .11הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,הודעה לתקשורת :תאונות דרכים עם נפגעים-סיכום שנת  ,2017מאי .2018
 .12הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,פני החברה בישראל  ,10פרק -8פשיעה ומשפט ,יוני .2018
 .13הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנתון סטטיסטי לישראל ,שנים שונות.
 .14המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנון ,ממדי העוני והפערים החברתיים – דו"ח שנתי ,שנים שונות.
 .15המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנון ,קובץ ילד נכה ,שנים שונות.
 .16המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנון ,שנים שונות.
 .17המשרד לביטחון הפנים ,מחלקת מחקר ,סקר התנהגויות אנטי חברתיות בקרב בני הנוער ,,מאי .2017
 .18הסתדרות הנוער העובד והלומד ,האיגוד המקצועי לילדים בני-נוער וצעירים ,שנים שונות.
 .19טרם ,רשת מרכזים לרפואה דחופה.2017 ,
 .20מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות ,המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה ,עיבוד מיוחד.2018 ,
 .21מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות ,המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה :עלייה במספר
הנפגעים כתוצאה מתאונות של אופניים חשמליים במחצית הראשונה של שנת .2018
 .22משטרת ישראל ,אגף תנועה ,מחלקת מחקר ופיתוח את"ן.2018 ,
 .23משטרת ישראל ,מחלקת אסטרטגיה ,מדור מדידה והפקת מידע ,שנים שונות.
 .24משרד הבריאות ,אגף המידע ,שנים שונות.
 .25משרד הבריאות ,אגף המידע ,מאגר אשפוזים.2018 ,
 .26משרד הבריאות ,שירותי בריאות הנפש ,המחלקה למידע והערכה ,בריאות הנפש בישראל-שנתון סטטיסטי ,שנים
שונות.
 .27משרד הבריאות ,שירותי בריאות הנפש ,שנים שונות.
 .28משרד הבריאות ,שירותי מידע ומיחשוב ,שנים שונות.
 .29משרד הבריאות ,שירותי בריאות הציבור ,שנים שונות.
 .30משרד החינוך ,האגף לחינוך מיוחד ,עיבוד מיוחד.2018 ,
 .31משרד החינוך ,המינהל הפדגוגי ,אגף יישמוי חוק ומדיניות בחינוך.2018 ,
13
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 .32משרד החינוך ,המינהל לכלכלה ולתקציבים ,תחום כלכלה וסטטיסטיקה ,שנים שונות.
 .33משרד החינוך ,מינהל תיקשוב ומערכות מידע.2018 ,
 .34משרד החינוך ,ראמ"ה-הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ,מיצ"ב תשע"ז ,נתוני אקלים וסביבה פדגוגית,
נובמבר .2017
 .35משרד החינוך ,ראמ"ה-הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך ,ניטור רמת האלימות בבתי הספר על פי דיווחי
תלמידים ,נתונים מתוך סקרי ניטור אלימות תשס"ט-תשע"ז ,מרץ .2018
 .36משרד החינוך ,שנים שונות.
 .37משרד החינוך ,תחום בריאות.2018 ,
 .38משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,האגף למעונות יום ומשפחתונים ,שנים שונות.
 .39משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,מאיירס-ג'וינט מכון ברוקדייל ,מרכז אנגלברג לילדים ולנוער ,שנים
שונות.
 .40משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,פניות לעובדים סוציאליים לחוק הנוער והטיפול בהן :סיכום ממצאים,
שנים שונות.
 .41משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,שירות ילד ונוער ,מפקחת ארצית ילדים בסיכון – הגיל הרך ,שנים
שונות.
 .42משרד הפנים ,מערך מחשוב ,שנים שונות.
 .43משרד התעשיה ,המסחר והתעסוקה ,מנהל ההסדר והאכיפה (אגף הרישוי) ,שנים שונות.
 .44משרד התרבות והספורט ,המחלקה לספורט תחרותי ,עיבוד מיוחד.2018 ,
 .45צה"ל ,מיטב ,שנים שונות.
 .46רלב"ד – הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,מצגת :חינוך תעבורתי ,תמונת מצב  ,2018נובמבר .2018
 .47רשות הטבע והגנים ,שנים שונות.
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נספח תרשימים
__________________________________________________________________

.1

אחוז הילדים בגיל  3חודשים עד  3שנים ששהו במסגרות בפיקוח משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים  /תשע"ח ()2017/18

24%
מסגרות פרטיות
מסגרות מפוקחות

76%

מקור :משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,האגף למעונות יום ומשפחתונים ,שנים שונות.

.2

אחוז הזכאים לתעודת בגרות ואחוז העומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות מתלמידי כיתות י"ב,
לפי קבוצת אוכלוסייה 2016 /

65%

64%

55%

53%

סך הכל
זכאים לתעודת בגרות

59%
44%

חינוך יהודי

חינוך ערבי

עומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות

מקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנתון סטטיסטי לישראל  ,2018לוח  ,8.19שנים שונות.
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.3

חלקם של ילדים המקבלים קצבת ילד נכה מכלל הילדים עם מוגבלות חמורה* 1995-2017 /

23.1
21.3
19.4

18.1

16.9

15.3

13.8

13

2011

2010

10.9
8.3
6.2

2012 2013 2014 2015 2016

2005

1995

2000

מקור :המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנון ,קובץ ילד נכה ,שנים שונות .חישוב שיעורים :המועצה לשלום הילד ,על בסיס נתוני הממוצע בכל שנה של
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; שנתון סטטיסטי לישראל ,שנים שונות.

* מחלה כרונית הדורשת טיפול או מעקב רפואי קבוע ,או נכות המשפיעה על התפקוד היומיומי.

.4

בקשות לסייעות רפואיות לתלמידים בחינוך הרגיל ,לפי שנה 2010-2017 /

7,611

בקשות שנדחו
בקשות שאושרו

3,299

2,914

2,636

2,491

2,208

2,171

תשע"ז

תשע"ו

תשע"ה

5,600

תשע"ח

מקור :משרד החינוך ,תחום הבריאות ,שנים שונות.
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1,926

1,746

1,266
תשע"ד

1,119

843

1,215

765

511

תשע"ג

תשע"ב

תשע"א
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.5

תיקים פליליים והגשת כתבי אישום בעבירות מין כלפי קטינים ,לפי שנה (מספרים) 2010-2017

2,604

503

2,458

538

480

2017

2,384

2016

2,311

2,241

526

2015

2,182

2014

כתבי אישום

2,001

459

453

2013

2,245

449

2012

446

2011

2010

תיקים פליליים

מקור :משטרת ישראל ,מחלקת אסטרטגיה ,מדור מדידה והפקת מידע ,שנים שונות.

.6

תיקים שנפתחו בגין עבירות הטרדה מינית כלפי קטינים בעשור האחרון ,לפי שנה 2008-2017 /

17.2

15.2

16.1

2017

2016

2015

13.0
2014

10.0

10.0

2013

2012

7.0

5.4

5.8

5.6

2011

2010

2009

2008

מקור :משטרת ישראל ,מחלקת אסטרטגיה ,מדור מדידה והפקת מידע ,שנים שונות.

.7

מספר הקטינים מגיל לידה עד גיל שש בתיקים פליליים שנפתחו לבגירים ,בחשד לביצוע עבירות
אלימות במסגרות חינוך וטיפול*  /תשע"א ( - )2010/11תשע"ז** ()2016/17
74

66
56

66

51

60

35

תשע"ז**
()2016/17

תשע"ו
()2015/16

תשע"ה
()2014/15

תשע"ד
()2013/14

תשע"ג
()2012/13

תשע"ב
()2011/12

תשע"א
()2010/11

מקור :הכנסת ,מרכז המחקר והמידע ,נתונים על תמותת תינוקות וילדים במוסדות חינוך .יולי .2018

* גני ילדים ,מעונות יום ,בתי ספר יסודיים ועל -יסודיים ,צהרונים ומועדוניות המוכרים כמוסדות חינוך .לא כולל משפחתונים הפועלים בבתים פרטיים.
** עד סוף מאי .2017

17

המועצה הלאומית לשלום הילד | לקט נתונים מהשנתון ילדים בישראל 2018

.8
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.9

קטינים חשודים עם תיקים פליליים וחלקם בקבוצת הגיל ( ,)12-17לפי שנה (מספרים ואחוזים)
2005-2017

2.4%

2.4%

2.6%

2.9%

2.7%

2.9%

3.4%
3.0%

20,685

20,233

21,062

22,016

22,737

22,538

22,471

25,100

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

מקור :משטרת ישראל ,מחלקת אסטרטגיה ,מדור מדידה והפקת מידע  ,שנים שונות .המועצה הלאומית לשלום הילד :חישוב אחוזים על בסיס נתוני הלמ"ס ,ממוצע
בכל שנה.
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.10
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.11

מקור :משרד הבריאות ,שירותי בריאות הנפש ,שנים שונות / .מקור :משרד הבריאות ,שירותי בריאות הנפש ,המחלקה למידע והערכה ,בריאות הנפש בישראל – שנתון סטטיסטי ,שנים שונות.
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.12

נסיונות התאבדות של ילדים ובני נוער שהתקבלו בחדרי מיון ,לפי מין (מספרים) 2004-2017 /

648

608

624

581

551

606

608

620

619

593

621

646

746

706

736

761

757

765

747

640

בנים

627

861
773

793

825

807

797

777

בנות

213

163

169

179

180

165

154

130

153

137

146

154

176

137

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

מקור :משרד הבריאות ,אגף המידע ,שנים שונות.

.13

נסיונות התאבדות של ילדים ובני נוער שהתקבלו בחדרי מיון ,לפי גיל* (מספרים) 2017 /
4%
)(31

סך הכל861 :
עד 9

34%
)(292

10-14

62%
)(538

15-17

מקור :משרד הבריאות ,אגף המידע ,שנים שונות.

* בדרך כלל קביעת הגיל נעשית לפי תאריך הלידה המדויק .מי שתאריך הלידה המדויק שלו לא הופיע בקובץ נרשם כמי שנולד ב 1-ביולי באותה
שנה .מי שהיה חסר תאריך לידה כלשהו לא נכלל בנתונים המוצגים.
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.14

תמותת תינוקות מוסלמים ותינוקות בדווים בנגב (שיעור לאלף לידות חי) 2001-2017

3.0
5.3

8.7

3.1
6.4

12.0

3.1
6.5

12.0

3.3
6.6

12.0

3.4
6.8

12.0

3.6
7.1

13.0

3.7
7.2

11.7

3.7
7.3

11.0

4.6
8.5

15.0.0

5.5
8.8

15.3
בדווים בנגב

יהודים

מוסלמים*

מקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,שנתון סטטיסטי לישראל ,לוח  ,3.12שנים שונות.

* כולל בדווים בנגב.
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2.4

2.2

2.2

2.4

2.5

2.7
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כלל האוכלוסייה

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2005

2001

המועצה הלאומית לשלום הילד | לקט נתונים מהשנתון ילדים בישראל 2018

.15
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המועצה הלאומית לשלום הילד | לקט נתונים מהשנתון ילדים בישראל 2018

.16

מספר הקבוצות בווטסאפ של בני נוער (2015-2017 / )13-17

2015

27

2017

21

13
9

9

8
6

13-17

34-54

18-35

5
+55

מקור :החיים בעידן הדיגיטלי ,דוח האינטרנט של בזק .מתוך STS :מאגר נתונים על האינטרנט בישראל ,איגוד האינטרנט הישראלי ,סקר בנושאי משפחות ודיגיטל
בישראל.2018 ,

לפרטים נוספים נא לפנות למשרדי המועצה לשלום הילד
טלפון02-6780606:
אתר אינטרנטwww.children.org.il :
דוא"לncc@children.org.il :
פייסבוקwww.facebook.com/ShlomHayeled/ :
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