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 באוכלוסייה ילדים ושיעורם 
 __________________________________________________________________ 

 

 33.8%לעומת מכלל האוכלוסייה,  33.6% המהוויםילדים,  2,934,000 -כ חיו בישראל 2018בסוף שנת  .1

   .2000שנת ב

   1,183,300-מ, יותראף ו   מספר הילדים בישראל הכפיל את עצמו( 2018 -1970שנה ) 48בתוך  .2

   .2,934,000-כל

בשיעור שהם מהווים   מגמת ירידה  נהיש  70-מאז שנות הלמרות מספרם ההולך וגדל של הילדים בישראל,   .3

   2018מכלל אוכלוסיית ישראל, ובשנת  39%אוכלוסיית הילדים היוותה  1970מתוך כלל האוכלוסייה. בשנת 

  מגמת יציבות מסתמנת  ,1970מאז שנת  לצד מגמת הירידהירידה זו חלה בכל קבוצות הדת.  . 33.6%

 (. 33.6%)  2018 -( ל32.7%) 2010ואף עלייה קלה בין השנים  

, השנים האחרונות הבשמונה עשר 35% -כ של גידולילדים. זהו  184,370 נולדו בישראל 2018בשנת  .4

  2018מהילדים שנולדו בישראל בשנת  76%-. כ2000ילדים שנולדו בישראל בשנת  136,390-בהשוואה ל

   .םיהודיהיו 

היו בעלי אשרת  26% ,מתוכם(. 5א) ארעי תושב של מעמד בעלי ילדים  4,573 בישראל שהו 2019 בשנת .5

  היוהילדים  4,573מתוך  40% הם נינים של יהודי/ה. 20%-ילד לבן זוג של אזרח ו-נלווה להליך מדורג

  .מרוסיה היורבע ו מאוקראינה

  תושב של מעמד בעלי ילדים 2,124-ו, ארעי תושב של מעמד קיבלו זרים ילדים 937 2019 שנת במהלך .6

  .קבע תושב של מעמד קיבלו ארעי

 

 

 

 

___________________________________________ ____ ___________________________ 

 .עצמו בשנתון המלא בנוסח לעיין יש נוספים ונתונים המלא המידע לקבלת. הלקט בסוף ברשימה נמצאים הנתונים מקורות *      
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 מגמת שינוי בגודל ובמבנה המשפחה הישראלית 
 __________________________________________________________________ 

 

היו משפחות עם  ןמה 30% .(1,194,534) ליון משפחות עם ילדים ימחיו בישראל מעל  2018בשנת  .1

 . שני ילדיםהיו משפחות עם  פיםנוס 31%, ילד אחד

 .  2.4 עמד על 2018בשנת במשפחה ו הממוצעמספר הילדים במקצת  עלה 2018-2000 ין השניםב .2

 .  ארבעה ילדים ויותרמהמשפחות יש  17%-. לעד שלושה ילדיםהמשפחות יש  מ 83% -ל .3

מאז שנת  38%, גידול של + ילדים(4משפחות מרובות ילדים ) 207,897היו בישראל  2018בשנת  .4

   .150,399על   ן, אז עמד מספר2000

 . שישה ילדים ויותרמשפחות עם  52,370 חיו בישראל 2018בשנת  .5

 7%, לעומת )חד הורי( הורה עצמאימכלל הילדים בישראל חיו במשפחות שבראשן  9.2%-כ 2018בשנת  .6

-ל     1995בשנת  132,000- מ גדל )חד הורי( במשפחות שבראשן הורה עצמאי. מספר הילדים 1995בשנת 

   .2018בשנת  269,660

   עוני
 __________________________________________________________________ 

 

 . 2018בשנת  חיו בעוניילדים  230,880 .1

   (.2017בשנת  %29.6לעומת , 30%) חי מתחת לקו העוני בישראל כל ילד שלישי כמעט  2018בשנת   .2

   .30%-נע בממוצע סביב ה שיעור הילדים הענייםבמהלך העשור שחלף  .3

  (.21.2%) חי מתחת לקו העוני יהודים ילדים 5מכל  1 .4

   . 2017בשנת  55.4%לעומת זאת  ,60.4%הייתה  חרדיות ילדים במשפחותשל תחולת העוני  .5

   .2017בשנת  60.7%זאת לעומת  ,57.8% הייתהיות ערב במשפחות ילדיםתחולת העוני של  .6

המשפחות ממחצית כ .ככל שמספר הילדים במשפחה גדול יותר, כך גדלה תחולת העוני של המשפחות .7

 . חיות מתחת לקו העוני ילדים 5-למעלה מ  בהןשפחות הממ שליש  שניכו ומעלה ילדים 4 בהן

  29%-כודות לתשלומי ההעברה, לעומת ה מהעוני נחלצומכלל הילדים העניים  11%-כרק  2018בשנת  .8

ביכולתם של תשלומי   השחיקהבולטת מאוד  2000 שנת . מאז2017 בשנת 12%-ולעומת כ  2000 בשנת

 .  העוני את ממדי לצמצםההעברה והמיסים 

קצבאות הביטוח הלאומי הצליחו    חיות מתחת לקו העוני.)חד הוריות(  הורה עצמאי  מהמשפחות שבראשן    רבע .9

 יותר מבכל סוגי המשפחות האחרות.  ,35%-כב ממדי העוני במשפחות אלהלצמצם את 
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   תעסוקת ילדים וכלכלה
 __________________________________________________________________ 

 

 .  2018במהלך שנת  עבדו 17-15בני נוער בגיל   433,000 .1

זאת לאחר  (,9%-ל 6%-מבקרב בני גילם ) העובדים 17-15בני חלקם של  גדל 2018-ל 2011בין השנים  .2

   .2011ועד    1995מתמדת שנצפתה מאז  ירידה

  גידול של . זהושנה 15-1בגיל  לילדים עבודה בפרסומות ובהופעותהיתרי  4,635ניתנו  2018 בשנת .3

   .2000עבודה שניתנו בשנת ההיתרי  1,642-בהשוואה ל 3פי כמעט  

(. זאת 23:00)עד בשעה  בלילה( 17-16) היתרים למעסיקים להעסקת בני נוער  133ניתנו  2018בשנת  .4

 .  2017היתרים שניתנו למעסיקים בשנת  122לעומת 

 אלבעקבות פנייתם עובדים  נוער ובני ילדיםן הפרת זכויות של בעניי תיקים 1,613 נפתחו 2018 בשנת .5

 (30.3%)  סוציאליות  זכויות,  (78.5%)  שכרל  התייחסו  השכיחות   הפניות   .והלומד  העובד  הנוער  הסתדרות

  .(22%) פיטוריםו

 הנוער  הסתדרות אל עובדים  נוער  בני של תלונות נתקבלו שלגביהם, ביותר השכיחים התעסוקה מקומות .6

  ., מוכרנות ומפלגותקייטרינג  וחברות  אירועים  ולמותא  ,מזון מהיר,  קפה  ובתי  מסעדות  היו,  והלומד  העובד

העבודה, הרווחה והשירותים  במשרד ואכיפה להסדרה המינהל בידי שניתנו ההתראותמספר  גדל  2018-ב .7

  345-ל  ,2017-ב  233-ו,  2016שנת  בהתראות    201-)מ  הנוער  עבודת  חוק  מפירי  מעסיקים  כנגד  החברתיים

   (.2017- ב 3-ו 2016-ב 6כתבי אישום )לעומת  2הוגשו רק   2018-ב(. 2018-ב התראות

 חינוך 
 __________________________________________________________________ 

 

  22%-ו עבריה חינוךב 78%ילדים במערכת החינוך, מהם  2,650,211 ( למדו2018/19) טבשנת תשע'' .1

 , ילדים במערכת החינוך 1,200,636( אז למדו 1979/80. זאת לעומת שנת הלימודים תש"ם )הערביחינוך ב

   (.15%הערבי ) בחינוך 177,226-( ו85%) עבריה  בחינוך 1,023,410מהם 

  58.6% -)מ מכלל תלמידי י"ב הזכאים לבגרותבאחוז עלייה חלה  ( 2018-2010) חתשע"  – ע" בשנים תש .2

 (.  58.7%-ל 48.3%-)מ 17-( ומבני ה69.9%-ל

שדיווחו על מעורבות ט' -מתונה באחוז תלמידי כיתות ה' ירידה משנת תשס"ט ועד תשע"ח הסתמנה .3

 בחטיבת הביניים(.  8%-ל 11%-בבית הספר היסודי ומ 9%-ל 17%-)מ באירועי אלימות

יא' שנשאלו דיווחו כי בחודש האחרון )נכון ליום הסקר(  -מבין תלמידי ז' 17% - ו'  ו-מבין תלמידי ה' 11% .4

   מישהו מהמורים לעג להם, העליב אותם או השפיל אותם במילים.
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 , כך למשל  .מסוגלות של תלמידים ללמודתחושת הסקרנות והתחושת המוטיבציה,  ירדה  עם העליה בגיל   .5

 יא'.  -תלמידי כיתות י'מ 53%ווחו על מוטיבציה גבוהה ללמידה לעומת יו' ד-תלמידי כיתות ה'מ 78%

-על ידי משרד החינוך )מ  שהורחקו לצמיתותמספר התלמידים    40%  -בכ  עלה  בין השנים תשע"ז לתשע"ח .6

והתלמידים  התקבלו 31על הרחקה לצמיתות, מתוכם  עררים 50בהתאמה(. בתשע"ח הוגשו  123-ל 88

 שבו ללמוד במוסד ממנו הורחקו.  

 קציני ביקור סדיר. תלמידים בידי 72,008 טופלו( 2017/2018)בשנת תשע"ח  .7

 ביתי חינוך במסגרת חובה לימוד מחוק לפטור שהוגשו הבקשות במספר עלייה מגמת הסתמנה ע" תש מאז .8

   .אושרו שהוגשו הבקשות רוב(. טבקשות בשנת תשע"  1,265-בקשות בשנת תש"ע ל 368-)מ

  2,106בשנת תשע"ח לעומת  2,000) לתואר ראשון למדוש מספר בני הנוער  5%-ב גדל טשנת תשע" ב .9

 .בנות, ושליש היו בניםהיו  שני שלישים מהם (.טבשנת תשע" 

 

 מוגבלויות ילדים עם  
 __________________________________________________________________ 

 

  21.5-ללאלף  5.3-מ) 4פי   קצבת ילד נכהשיעורם לאלף של ילדים המקבלים  גדל 2018-ועד ל 1995מאז  .1

    .לאלף(

 (.  245,939-)כ אחוז מהתלמידים בישראל הם עם מוגבלות 11% .2

 .עם מוגבלויות  תלמידים 137,929 (שילובמסגרות רגילות )( למדו ב2018/2019)בשנת הלימודים תשע"ח  .3

תלמידים למדו בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר  60,746 )מתוכם בחינוך המיוחדתלמידים למדו   108,001

 .  (תלמידים למדו במסגרות לחינוך מיוחד 47,255  -רגילים ו

 היו עם לקויות למידה.  זכאים לסל שילובהיו  שתלמידים מה 60%-כ בשנת הלימודים תשע"ח .4

 
   רגישות למזון

 __________________________________________________________________ 
 

לעומת שנת  66%של  גידול. מדובר ב2018בשנת  אנפילקטית/אלרגית תגובה בגין  אושפזו ילדים 2,424 .1

 ילדים(.   1,463)אז אושפזו  2010

הבקשות מספר מ 2פי  ,בחינוך הרגיל לסייעות רפואיותבקשות  7,671 הוגשו טתשע" הלימודים בשנת  .2

   .(843הבקשות שהוגשו בשנת תשע"א )מספר מ 4פי ו (, 3,299שהוגשו בשנת תשע"ז )

בשנת   2,171-בשנת תשע"א ו  511)לעומת    טתשע״הלימודים  בשנת    אושרו  לסייעות רפואיות  בקשות  5,887 .3

עקב )היתר היו   הבתשע"  60%-ו בתשע״א 19%-כלעומת  ,השגחה מונעתבגין  77%-כ ןמתוכ, תשע"ה(

   טיפולים פולשניים(.
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   ילדים נפגעי עבירה 
 __________________________________________________________________ 

 

בתוך המשפחה ומחוצה לה.  בגין עבירות נגד קטיניםתיקים )פליליים וט.מ.(  16,424נפתחו  2018-ב .1

תיקים נפתחו בגין עבירות  12,527-מכלל התיקים( ו 24%) עבירות במשפחהתיקים נפתחו בגין  3,897

 מכלל התיקים(.  76%) מחוץ למשפחה

   מהתיקים שנפתחו בגין עבירות כנגד ילדים מחוץ למשפחה נסגרו. 73%-כ .2

בגין ו, 172-ל 344-מ הזנחה במשפחהמספר התיקים הפליליים שנפתחו בגין  ירד  2018-2010בשנים  .3

 .  206 -ל 211-מ מחוץ למשפחההזנחה 

-ל   2,001-, מ2018-ועד ל 2011מאז  גדל עבירות מין כלפי קטיניםמספר התיקים הפליליים שנפתחו בגין  .4

מהתיקים  26%-ו כלפי קטינותמהתיקים שנפתחו היו בגין עבירות מין  74%. 27%-עליה של כ , 2,544

 .כלפי קטיניםשנפתחו היו בגין עבירות מין 

. קטינים כלפי מינית הטרדהעבירת תיקים שנפתחו בגין ה במספר 3של כמעט פי  ה י עלחלה  2008 מאז .5

להערכתנו, הדבר   (.2008בשנת    6%-כלעומת  )  2018מכלל התיקים שנפתחו בשנת    15%-כ  עבירות אלו היוו

 קשור לעבירות ברשת.

  ירידה   מגמת  הסתמנהרות מין.  יאוכלוסיית הקטינים שנפגעו מעבהגילאי של  חל שינוי בהרכב    האחרון  בעשור .6

-ב 10.7%-ל 2008-ב 17.3%-מ) 6-1 הגיל בקבוצת קטינים  כלפי מין עבירת בגין שנפתחו  התיקים באחוז

  התיקים   באחוז  עלייה  מגמת  הסתמנה  ובמקביל(,  בהתאמה  36%  -ל  38.7%-מ)  12-7בקבוצת הגיל  ו  (2018

 (.בהתאמה 53.3%-ל 43.9%-מ) 17-13 הגיל בקבוצת קטינים  כלפי מין עבירת בגין שנפתחו

-ב  .מין  עברייני  העסקת  למניעת  החוק  על  עבירה  בגין  בלבד  תיקים  15  הכל  בסך  נפתחו  2018ועד    2010-מ .7

 תיקים, אחד נמצא בשלב התביעה או הפרקליטות והשני נסגר בגין עבריין לא נודע.  2נפתחו  2018

 לקטינים  אלכוהול  מכירת  בגין  לבגירים   שנפתחו   התיקים  במספר  ירידה   מגמת  הסתמנה  2018ועד    2015  מאז .8

 (.  1,201-ל 295-)מ 2014-2008 בשנים שנצפתה(. זאת, לאחר מגמת העלייה 677-ל 1,135-)מ

עבירות כנגד קטינים תיקים פליליים לבגירים בחשד לביצוע  542בעשור האחרון נפתחו מידי שנה בממוצע  .9

בגין   16%-כו  אלימותנפתחו בגין עבירות    מתוכם  71%-כ,  תיקים  536נפתחו    2018בשנת    במוסדות חינוך.

  .מיןעבירות 

כלפי  תיקים פליליים לבגירים בחשד לביצוע עבירות במוסדות חינוך 372 נפתחו 2018 ועד  2015 מאז .10

   . 6מגיל לידה עד ילדים 
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 ילדים בסיכון 
 __________________________________________________________________ 

 

עלייה זוהי  .  הילדים בישראלמכלל    14%-כ  , המהוויםילדים  399,140היו מוכרים לשרותי הרווחה    2018  -ב .1

   ילדים.  290,417היו מוכרים לשרותי הרווחה  אז, 2000מאז שנת  37%של 

-ל   2018-, והגיע ב2מפי ביותר  2000 שנת אזגדל מ הילדים המצויים בסיכון ישיר/משפחתימספרם של  .2

   (. 2000בשנת  142,641)לעומת  337,980

עלייה ),  חדשים על קטינים לטיפולם של עובדים סוציאליים לחוק הנוערדיווחים    50,980-כהופנו    2018בשנת   .3

   .(2017משנת  5%-ו 2016משנת  7%של 

  .(%21) התעללות מיניתו (%25), התעללות פיזית (%31) ביותר היו הזנחה השכיחותסיבות הדיווח  .4

 . אחראי מתוך המשפחהנפגעו בידי שילדים בסיכון הדיווחים לעובדים סוציאליים לחוק הנוער היו על מ 71% .5

 די חו"ליילהוריהם  שהם או  נם ילדים עולים  יה  למחלקות לשירותים חברתייםמכלל הילדים המוכרים    16.9% .6

 (.9%כלל הילדים בישראל )מאחוז זה גדול מחלקם של הילדים העולים . 1990ועלו ארצה משנת 

 בעניינם שללמשטרה ווח ימד פטורקבלת לבקשות  על ידי עובדים סוציאלים לחוק הנוערהוגשו  2018בשנת  .7

 .  קטינים 1,710

מהבקשות  60% בקשות )כל בקשה יכולה לכלול מספר קטינים(. 1,091הוגשו לועדות הפטור  2018בשנת  .8

 שהוגשו היו בגין פגיעה על ידי הורה. 

  2012בשנת  964-, מבמספר הילדים שטופלו במרכזי ההגנה עלייה חלה  2018ועד שנת  2012מאז שנת  .9

 . 2018בשנת  3,359 -ל

בבתי חולים, בקופות   שאותרו  מספר הילדים נפגעי אלימות ותקיפה מינית  2פי  גדל בכמעט    2000מאז שנת   .10

 . 2000בשנת  1,989לעומת ילדים  3,825אותרו  2018בשנת . כך,  חולים ובטיפות חלב

 
   פגיעות ועבירות ברשת

 __________________________________________________________________ 
 

או  כלפיהם איום או אלימות מילולית של  פגיעותווחו שנחשפו לי( ד17-12מבני הנוער ) כשליש  2018-ב .1

 כלפי מישהו אחר ברשת לפחות פעם אחת במהלך השנה האחרונה. 

כלפי   או  כלפיהם חרם או השפלה, ביוש  של לעבירות שנחשפו  דיווחו  ( 17-12מבני הנוער )כרבע  2018-ב .2

 .במהלך השנה האחרונה אחת פעםלפחות  ברשת, אחר מישהו

ברשתות החברתיות כלפיהם  בעלת אופי מיניווחו כי נחשפו לפנייה יד( 17-12) מבני הנוער 28% 2018-ב .3

 .  2017בשנת  17%, לפחות פעם אחת במהלך השנה האחרונה וזאת לעומת ברשתאו כלפי מישהו אחר 

באמצעות הפצת תמונות או סרטונים  מיניתלהטרדה כי נחשפו ווחו יד( 17-12)מבני הנוער  19% 2018-ב .4

חת במהלך השנה לפחות פעם א ברשת,כלפיהם או כלפי מישהו אחר בעלי אופי מיני ברשתות החברתיות 

 .  2017בשנת  11%וזאת לעומת  ,האחרונה
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 החברתיות,   ברשתות  על חשיפה לפגיעה בהם או במישהו אחרבסקר  ווחו  ישד(  17-12)מבני הנוער    49%רק   .5

 לגורם כלשהו.על כך ווחו יד

באמצעות   ברשת  פגיעותבמקרה של  ווחו שהם מעדיפים לקבל סיוע  יד(  17-12)מבני הנוער    שלישכ   2018-ב .6

 באמצעות צ'אט.  20% -באמצעות פנייה טלפונית וכ 20% -כ, פגישה אישית

 
 

 עוברי חוק 
 __________________________________________________________________ 

 

הקטינים אחוז  וב  (,19,818-ל  25,100-מ)  בעבירותמספר הקטינים החשודים  ב  ירידההסתמנה    2010מאז   .1

   . 2005-ב 3.3%לעומת  ,.%32על  2018-ב, והוא עמד (12-17)בקבוצת גילם  החשודים בעבירות

היו תיקי    34%)  תיקים פלילייםמהתיקים שנפתחו במשטרה ושהיו מעורבים בהם קטינים היו    66%  2018-ב .2

נפתחו בגין   התיקים  רוב עם השנים חלה ירידה בשיעור התיקים הפליליים ועלייה בתיקי ט.מ. . (טיפול מותנה

 . רכוש וגוףמוסר, ציבורי, הסדר כלפי העבירות 

במספר סך כל התיקים )תיקים פליליים ותיקי ט.מ.( שנפתחו    ירידה מגמת  חלה    2018ועד    2009החל משנת   .3

 התיקים חלקם של  גדל(, אך 2018-ב 3,260-ל 2009-ב 5,238-מ) לעבירות נגד קטיניםלקטינים בחשד 

  בהתאמה(. 58%-ל 49%-שנפתחו לקטינים אלה )מ)בהשוואה לחלקם של תיקי הט.מ.(  הפליליים

כלפי   :הן נגד קטיניםבחשד לעבירה  תיקים פליליים לקטיניםביותר, שבגינן נפתחו  השכיחותהעבירות  .4

 רכוש כלפי ו (תיקים 457) עבירות מין, (תיקים 804) הסדר הציבורי, כלפי (תיקים 1,060) גופו של אדם

   .(תיקים 309)

  6,506-ל 2010-ב 8,556-מ עבירות אלימות גופניתנחשדו בקטינים ש ה מספר 24%-ב ירד 2010משנת  .5

 .  2018-ב

 ושנפתח סמים עבירותב שנחשדו הקטינים במספר עלייה מגמת הסתמנה 2018-ל ועד 2010 שנתמ החל .6

     (.2018 -ב 5,342 -ל 2010-ב 3,117-)מ ט.מתיק ו  פלילי תיק בעניינם

 תיקים פלילייםהיו    51%, מתוכם  עבירות סמיםגין  לקטינים החשודים בתיקים    5,984נפתחו    2018בשנת   .7

 תיקי ט.מ. היו  49%-ו

בהשוואה  בעבירות סמיםבמספר התיקים הפליליים שנפתחו לקטינים החשודים  ירידהחלה  2018בשנת  .8

 (.2018-ב 3,068 -ל 2017 - ב 3,109 -)מ 2017לשנת 

מספר התיקים )הפליליים ותיקי ט.מ.( ב 44%של בשיעור  ירידה חלה  2018-ועד ל 2010 החל משנת .9

  בהתאמה(. 2,148-ל 3,853-)מ עבירות במוסדות חינוךביצוע לשנפתחו לקטינים בחשד 

 נפתחו בגין עבירות   במוסדות חינוךלביצוע עבירות    בגין חשדמהתיקים שנפתחו לקטינים    43%  2018בשנת   .10

  .עבירות רכוש בגין  18%-ו הציבוריהסדר  כלפירות יבגין עבנוספים  38%  ,נגד גוף
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גבוה בהרבה מזה של הקטינים   קטינים שהוריהם גרושיםבקרב  עם תיקים פליליים    של קטיניםלאלף    שיעורה .11

  (.בהתאמה ,קטינים לאלף 7.4 לעומת, קטינים לאלף 21.5) שהוריהם נשואים

 28.5%-ל)מהקטינים עם תיקים פליליים יש לפחות הורה אחד שהורשע  ( 36%)משליש למעלה ל .12

  שני שליש כל(. יש שני הורים שהורשעו 5%-ול יש אם שהורשעה 2.5%-מהקטינים יש אב שהורשע, ל

  .שהורשעמהקטינים עם תיקים פליליים אין הורה  (64%)

   ותאונותבריאות  
 __________________________________________________________________ 

 

   .2000 שנת מאז 13.5%-של גידול ,ילדים  604,383 לחדרי מיוןהגיעו   2018שנת  במהלך .1

היו   18%, 9-5היו בני 20%, 4-1היו בני  32%, מגיל לידה עד שנהמהפניות למיון היו של ילדים  17% .2

   .17-15היו בני  13%-ו 14-10בני 

   .מחלהמכלל הפניות של ילדים לחדרי מיון היו בעקבות  (65%שני שליש )כ .3

  )תאונות ופציעות(. פגיעה חיצוניתעקב   ך הפניות לחדרי מיון היומתו (  34%כשליש ) .4

   בצהריים עד חצות. 12:00-מהן בבתי החולים לחדרי מיון   השכיחותה ישעות הפני .5

   . מהפגיעות החיצוניות( 36%) נפילהלאשפוז הייתה  שהובילה ביותר השכיחה פגיעה החיצוניתה .6

 . תאונות דרכיםמהפניות לחדרי מיון היו עקב  15,572 .7

-ב  181-ל, 2014-ב 91-)מ ואושפזו  שנפגעו  16 גיל  עד החשמליים האופניים רוכבי מספר הוכפל  2018-ב .8

2018.)    

)הגיל המינימאלי לנהיגה  16 גיל עד היו ואושפזו  שנפגעו החשמליים האופניים רוכבי מכלל 23% , 2018-ב .9

   .לפי החוק(

  .ילדיםהם  ,אופניים וקורקינטים חשמלייםבהן היו מעורבים  דרכיםתאונות במכלל הנפגעים  28% .10

היה  2017ובשנת  הרוגים 3היו  2016בשנת ) 16 גיל עד חשמליים אופניים רוכבי 4נהרגו  2018בשנת   .11

    (. הרוג אחד

   .16 גיל עד היו החשמליים  האופניים  רוכבי  ההרוגיםכלל מ רבע כ 2018שנת ב  .12

 דרכים  בתאונת  מהיפגעות  כתוצאה  רגל  הולכי  ילדים  14  ואושפזו  נפגעו  2018  שנת  של  הראשונה  במחצית .13

   . 43.8%  היהבנסיבות אלה    ואושפזו  שנפגעו  הרגל  הולכי  מכלל  חלקם  .חשמליים  אופניים  בה  מעורבים  שהיו
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   בריאות הנפש
 __________________________________________________________________ 

 

   . 2010-ב  829לעומת  , זאת  ונוער  מחוזיות לילדים  בוועדות פסיכיאטריות  2018במהלך    נדונו  תיקים  1,036 .1

. פסיכיאטרי  לאשפוזבמספר הילדים ובני הנוער שהתקבלו    110%-של כ  גידולחל    2018-1995בין השנים   .2

 13%)לעומת    11מהם היו עד גיל    20%-כ  ילדים ובני נוער,   939  אשפוז פסיכיאטריהתקבלו ל  2018בשנת  

    . 12-17היו בני   80%-כו(, 2000בשנת  14%-ו 1995בשנת 

ילדים עד של  היו  %54-כן מתוכ ילדים ובני נוער לאשפוז פסיכיאטרי, של קבלות  ,6911 היו  8201בשנת  .3

 .  15-17בני של היו  55%-כו  15גיל 

היו   %14 ,בהסכמה היו קבלות ירלאשפוז פסיכיאטנוער בני של ילדים ו קבלותמה %75 8201בשנת  .4

   היו בצו. 11%-ו בכפייה

 
 אובדנות

 __________________________________________________________________ 
שניסו  בנות 655. מתוכם ניסיון התאבדותלחדרי מיון לאחר  2018ילדים ובני נוער הגיעו בשנת  876 .1

  .221 - הבניםממספר  3פי להתאבד, 

 534-ו 14 -10י אבגיל 309, 9עד גיל ילדים  33 :נסיונות ההתאבדות של ילדיםמספר  גדלעם הגיל  .2

  מתחת לגיל היו    2018במהלך שנת  ניסו להתאבד  מהקטינים ש  39%כלומר,    .(2018בשנת  )  17-15י  אבגיל

14. 

,  2018-ב 342-ל  2008 -קטינים ב 211-בעשור האחרון מגדל  שניסו להתאבד 14עד גיל  מספר הקטינים .3

 . 62%של  עלייה 

          

 תמותת תינוקות 
 __________________________________________________________________ 

 

לאלף    3.7וזאת לעומת  לאלף לידות חי    3.0עמד השיעור הכללי של תמותת תינוקות בישראל על    2018בשנת   .1

 . 2010לידות חי בשנת 

    עלייה והוא מהווה  לאלף לידות חי  10.7בנגב עמד על  בדווים תתינוקושיעור התמותה בקרב  2018בשנת  .2

עמד השיעור   2016ועד  2010. כל זאת לאחר שמאז 8.7אז עמד שיעור התמותה על  2017בהשוואה לשנת 

 משל שאר קבוצות האוכלוסייה.   גבוהלאלף לידות חי. שיעור זה, בכל השנים,  12 -באופן עקבי על כ
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 חיצונית מוות של ילדים מפגיעה 
 __________________________________________________________________ 

 

-)מ דרכים תאונותב שנפגעו הקטינים במספר 13%-כ של בשיעור ירידה  חלה 2018ועד  2010 שנת  מאז .1

   .1.2 היהשיעורם לאלף של ילדים שמתו כתוצאה מתאונת דרכים  2018-. בבהתאמה( 3,738-ל 4,313

ילדים מתו   6-ו  ,תאונות דרכיםילדים מתו ב  16  מתוכם,  ילדים   30  מתו  2019של שנת    חופשת הקיץבמהלך   .2

  .טביעהב

 105 ארעו 2018בשנת . ברכבלבד  ילדים שהושארו או נלכדומקרים של  703ארעו  2018-2008בשנים  .3

 . הסתיימו במוותמהם  3 ,מקרים

 
 

 תזונה ומשקל של תלמידים 
 __________________________________________________________________ 

 

 .ומהשמנה עודף ממשקל סבלו' ז כיתה מתלמידי 28%-ו' א כיתות מתלמידי 18% 2018בשנת  .1

   . משקלמתת ו בלמתלמידי כיתות ז' ס 3% -מתלמידי כיתות א' ו 2% 2018בשנת  .2

התופעה בכיתות ז'  בכל המגזרים בכיתה ז' יותר מאשר בכיתה א'.    שכיחהתת המשקל  תופעת    2018בשנת   .3

  .המגזר החרדיבקרב תלמידי  בעיקר בולטת

   פנאי
 __________________________________________________________________ 

 . 12 -10בגילאי לראשונה  סמארטפון מהילדים קיבלו 50%-כ .1

 .המסך מול שנה גיל עד תינוקות מושיבים מההורים 30%-כ .2

  לילדיהם  מאפשרים מההורים 36%. (6-9 בני)של ילדיהם "זמן המסך"  אתלא מגבילים מההורים  43% .3

כלל לא  13%-ו שעות 3-5 של" מסך זמן"  לילדיהם מאפשרים  מההורים 8%, שעתייםעד  של" מסך זמן" 

 .מאפשרים לילדיהם "זמן מסך" 

מההורים דווחו   43% 2018בשנת . 9-6 בגיל ילדים של ב"זמן מסך"  עלייה  חלה 2018-ל 2017 השנים בין .4

 . 26%דווחו כך   2017שבשנת שהם לא מגבילים את הילד בזמן מסך בעוד 

 26%  למסכים.של ילדיהם    בחשיפה ממושכתלא חשבו שיש חסרונות    13-6מההורים לילדים בגילאי    30% .5

חשבו שחשיפה ממושכת למסכים  24%-חשבו שחשיפה ממושכת למסכים יכולה לפגוע בבריאות ילדיהם ו

 יכולה לפגוע ביחסים החברתיים של ילדיהם.  

 פעילים  61%, אינסטגרםב פעילים הנוער מבני 88%, ווטסאפב פעילים (17-13)בני  הנוער בנימ 95% .6

  .טוק-טיק/מיוזיקליב פעילים  חמישיתכו ט'סנאפצב  פעילים 38%, פייסבוקב

 בחוג  השתתפו 'יא-'י כיתות מתלמידי 63%-ו 'ט-'ז כיתות מתלמידי 67%, 'ו-'ה כיתות מתלמידי 81% .7

 . לפחות אחד
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 בפעילות  השתתפו  'יא-'י  כיתות  מתלמידי  45%-ו  'ט-' ז  כיתות  מתלמידי  35%,  'ו-'ה  כיתות  מתלמידי  44% .8

  .)תנועת נוער, תכנית מנהיגות, התנדבות( באופן קבוע חברתית

 בני  הילדים  מכלל 4.3% מנו הללו. 2018 בשנת תחרותי ספורטב עסקו ( 17-7) נוער  ובני ילדים 68,068 .9

   .תחרותי בספורט העוסקים מכלל 59%-ו גילם

  בנות. היו 21%-ו בנים היו תחרותי ספורטב שעסקוובני הנוער   מהילדים 79%  .10

 .  לסרכדוב עסקו 40%-כו   גלכדורב עסקו קבוצתיים  ספורט בענפי שעסקוובני הנוער  מהילדים 40% -כ  .11

   .בנות 40%-ו בניםהיו   60% -כ ברישיון נהיגההמחזיקים בני נוער   84,325 מתוך  .12

 . 46%על  2018מכלל בני גילם עמד בשנת  בני הנוער היוצאים לחו"לשיעור   .13
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 רשימת מקורות 
 __________________________________________________________________ 

 

מאגר נתונים על האינטרנט בישראל, החיים בעידן הדיגיטלי, הדוח השנתי של בזק   STSאיגוד האינטרנט הישראלי,  .1

 . 2018. סקר בנושאי משפחות ודיגיטל בישראל, 2017למצב האינטרנט בישראל לשנת 

 מאגר היפגעויות מהתקשורת, שנים שונות.  -NAPISדים, מיזם  בטיחות יל  -בטרם   .2

 גף בריאות, שנים שונות. אהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   .3

 גף דמוגרפיה, שנים שונות. אהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   .4

 . 2019 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עיבוד מיוחד  .5

 שונות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מורשים לנהוג, שנים   .6

 . 2019, נובמבר 2019לאומי - הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לתקשורת: לקט נתונים לרגל יום הילד הבין .7

 . 2019 יוני ,  2018סיכום שנת -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לתקשורת: תאונות דרכים עם נפגעים  .8

 . 2019פט, פשיעה ומש-8, פרק 11הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, פני החברה בישראל  .9

 שנתון סטטיסטי לישראל, שנים שונות.   הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, .10

 . שנים שונות דו"ח שנתי,  – ממדי העוני והפערים החברתיים המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון,  .11

 . המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, קובץ ילד נכה, שנים שונות .12

 מינהל המחקר והתכנון, שנים שונות. המוסד לביטוח לאומי,  .13

, סקר התנהגויות אנטי חברתיות בקרב  והמטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת   המשרד לביטחון הפנים, מחלקת מחקר  .14

 .  אביגדור-כהן נאוה  ר "וד פיינמסר  עירן,  נגר  גיא  ,2018 בני הנוער

 נוער וצעירים, שנים שונות. -בניהסתדרות הנוער העובד והלומד, האיגוד המקצועי לילדים   .15

 . 2019בוד מיוחד, , עיוהילד  האישה  בריאות  לחקר  היחידה, בריאות ומדיניות  אפידמיולוגיה  לחקר  גרטנר מכון .16

  במאושפזים מגמות  :המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה  ,בריאות  ומדיניות  אפידמיולוגיה לחקר  גרטנר מכון .17

 . 2019, חשמלי  קורקינט  תאונות עקב 

  הנפגעים  במספר   : עליהדחופההמרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה    ,בריאות  ומדיניות  אפידמיולוגיה  לחקר  גרטנר  מכון .18

 . 2019, 2018 בשנת חשמליים  אופניים  של  מתאונות  כתוצאה

 . 2019משטרת ישראל, אגף תנועה, מחלקת מחקר ופיתוח את"ן,   .19

 אסטרטגיה, מדור מדידה והפקת מידע, שנים שונות. משטרת ישראל, מחלקת  .20

 משרד הבריאות, אגף המידע, שנים שונות.  .21

 שנים שונות. מאגר האשפוזים,  משרד הבריאות, אגף המידע,  .22

 . 2019תחום מידע, משרד הבריאות, אגף המידע,  .23

 . 2018משרד הבריאות, המרכז הישראלי לרישום סרטן ומחלות ממאירות אחרות,  .24

 שנתון סטטיסטי, שנים שונות.-משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה, בריאות הנפש בישראל  .25

 משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, שנים שונות.  .26

 ומיחשוב, שנים שונות. משרד הבריאות, שירותי מידע  .27

 משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור, שנים שונות.  .28

 . 2018משרד החינוך, האגף לחינוך מיוחד,  .29

משרד החינוך, מצגת "היערכות המשרד לשנת הלימודים תשע"ט אגף לחינוך    - סך הילדים עם מוגבלויותמשרד החינוך,   .30

 .   2018מיוחד",
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 . 2018"היערכות המשרד לשנת הלימודים תשע"ט אגף לחינוך מיוחד", יולי משרד החינוך, מצגת   .31

 . 2019משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, אגף יישמוי חוק ומדיניות בחינוך,  .32

 . שונות שנים,  ייעוצי  פסיכולוגי שירות , הפדגוגי המינהל , החינוך  משרד .33

 . , שנים שונותבסיכון ונוער   ילדים חינוך  אגףמשרד החינוך, המינהל הפדגוגי,  .34

 משרד החינוך, המינהל לכלכלה ולתקציבים, תחום כלכלה וסטטיסטיקה, שנים שונות.  .35

 . 2019משרד החינוך, מינהל תקשוב ומערכות מידע, עיבוד מיוחד,  .36

 . שונות   שנים,  ארצי  דוח -יסודיים  העל  הספר  לבתי  החינוכית התמונה, החינוך  משרד .37

  דצמבר   , נתוני אקלים וסביבה פדגוגית, ח הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, מיצ"ב תשע"-ראמ"המשרד החינוך,   .38

2018 . 

 . 2019, 2018 פיזה -  לאומי- הבין מהמחקר  תוצאות, ה "ראמ,  החינוך  משרד .39

 . 2018משרד החינוך, תחום בריאות,  .40

 . שנים שונות , החברתייםהרווחה והשירותים החברתיים, סקירת השירותים העבודה, משרד  .41

 . שונות שנים, לעיוור   השירות, השיקום אגף ,  החברתיים  והשירותים   הרווחה, העבודה משרד .42

 . 2018, הילד  למען השירות , החברתיים והשירותיים הרווחה  העבודה משרד .43

 . 2018, יסוד  נתוני עיבוד, החברתיים והשירותיים  הרווחה, העבודה משרד .44

 והשירותים החברתיים, האגף למעונות יום ומשפחתונים, שנים שונות. משרד העבודה, הרווחה   .45

 . שונות   שנים,  הנוער  חסות רשות , החברתיים והשירותיים  הרווחה, העבודה משרד .46

 . 2019,  וצעירים  צעירות צעירות לנוער   השרות, החברתיים והשירותיים  הרווחה, העבודה משרד .47

החברתיים, פניות לעובדים סוציאליים לחוק הנוער והטיפול בהן: סיכום ממצאים,  משרד העבודה, הרווחה והשירותים  .48

 . שנים שונות 

 . הגיל הרך, שנים שונות   –משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שירות ילד ונוער, מפקחת ארצית ילדים בסיכון   .49

 . 2018ר, ים, השירות לילד ולנוע משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, האגף לשירותים אישיים וחברתי .50

  שנים (, מעבר  ודירות  מקלטים)  במשפחה אלימות  בנושא ארצי פיקוח , החברתיים  והשירותיים  הרווחה, העבודה  משרד  .51

 . שונות

,  דין  סדרי לעניין ראשית  סוציאלית עובדת , ולמשפחה לפרט השירות , החברתיים והשירותיים הרווחה  העבודה משרד  .52

 . שונות שנים,  דין   סדרי לעניין סוציאליים   עובדים   תחום פעילות  סיכום 

 . שונות שנים , ואכיפה הסדרה מינהל, החברתיים  והשירותים   הרווחה, העבודה משרד .53

  המעורבים ילדים חקירת , מיוחדות וחקירות  ילדים לחקירות  השירות, החברתיים והשירותים הרווחה , העבודה משרד .54

  מיוחדות וחקירות ילדים חקירות שרות מנהלת צור  רונית ר"ד : עורכים, שנתי  ח "דו, אחראי  בידי ואלימות מין  בעבירות 

 . שונות שנים, ארצי מרכז  ליבנה  וחיים 

 משרד הפנים, מערך מחשוב, שנים שונות.  .55

 .  שונות  שנים, www.rbc.gov.il, הרבניים הדין  בתי מידע  מאגר , הפנים  משרד .56

 . 2019תחרותי, עיבוד מיוחד, משרד התרבות והספורט, המחלקה לספורט  .57

 . 2019, הילד לשלום   למועצה  מיוחד עיבוד ,  והספורט  התרבות משרד .58

 רשות הטבע והגנים, שנים שונות.  .59

 . שונות   שנים,  ן "בער   והנוער הילדים  לקו  פניות  סקר , ן" ער .60

 . 2019, המיוחד בחינוך   הילדים גני תקצוב הכנסת, המרכז המחקר והמידע,  .61

 . 2018יוני   ,ומענים   צרכים מיפוי : מיוחד  חינוך במסגרות  מחסור  , והמידע  המחקר המרכז, הכנסת .62
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 . 2019מסגרות לילדים בגיל הרך, יולי  , והמידע  המחקר המרכז, הכנסת .63

 . 2019מערכת החינוך המיוחד, יולי  , והמידע  המחקר המרכז, הכנסת .64

 . 2019אפריל   ,החינוך  ממערכת נשירה  ובסכנת  בסיכון  חרדי בנוער  הרשויות  טיפול , והמידע  המחקר המרכז, הכנסת .65

 . 2016, יוני מרכזיות  בסוגיות ודיון   לאומי  לביטוח המוסד  של  נבחרות  קצבאות סקירת   ,והמידע  המחקר המרכז, הכנסת .66

 . 2018, דצמבר הילד  לזכויות  הוועדה  לדיון   רקע  – הנוער  חסות רשות   של המסגרות  , והמידע  המחקר המרכז, הכנסת .67

,  והזכאות  ההשמה  ועדות  בפעולות  והיבטים נתונים  –  המיוחד  בחינוך  עולים  תלמידים , והמידע המחקר  המרכז , הכנסת .68

 . 2019מאי 

 . 2019, יוני נוער  בני  תעסוקת , והמידע  המחקר המרכז, הכנסת .69

– ינוכיות ח  במסגרות   שהותם  בעת  הרך  בגיל  ילדים   כלפי  בגירים   אלימות  מקרי   על   מידע  , והמידע  המחקר   המרכז,  הכנסת .70

 . 2019, אוגוסט אלה  במקרים  הרשויות  טיפול ועל  טיפוליות 

  הרשות ופעילות  הקיץ  בחופשת  דרכים בתאונות  ילדים  הפגעות נתוני  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, –רלב"ד  .71

 . 2019  , בדרכים  לבטיחות  הלאומית

 . 2019 ,2008-2018  ישראל בדרכים  בבטיחות מגמות  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, –רלב"ד  .72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          




