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ילדים ושיעורם באוכלוסייה
___________________________________________________
 .1בשנת  2020חיו בישראל כ 3,029,000-ילדים ,המהווים  32.9%מכלל האוכלוסייה ,לעומת  33.8%בשנת

 .2בתוך  50שנה ( )2020-1970מספר הילדים בישראל הכפיל את עצמו

1.2000

ואף יותר ,מ 1,183,300לכ2.3,029,000-

 .3למרות מספרם ההולך וגדל של הילדים בישראל ,מאז שנות ה 70-ישנה מגמת ירידה בשיעור שהם מהווים מתוך
כלל האוכלוסייה .בשנת  1970אוכלוסיית הילדים היוותה  39%מכלל אוכלוסיית ישראל ,ובשנת  2020כ .33%-ירידה
זו חלה בכל קבוצות הדת .לצד מגמת הירידה מאז שנת  ,1970מסתמנת מגמת יציבות בין השנים )32.7%( 2010
ל2020 -

(3.)32.9%

 .4בשנת  2020נולדו בישראל  177,307ילדים .זהו גידול של כ 30%-בעשרים השנים האחרונות ,בהשוואה ל-
 136,390ילדים שנולדו בישראל בשנת  .2000כ 76%-מהילדים שנולדו בישראל בשנת  2020היו

יהודים4.

 .5בשנת  2021שהו בישראל  4,073ילדים בעלי מעמד של תושב ארעי (א .)5מתוכם ,כ 27%-היו בעלי אשרת נלווה
להליך מדורג-ילד לבן זוג של אזרח וכ 28%-הם נינים של יהודי/ה .כ 34%-מתוך  4,073הילדים היו מאוקראינה וכ-
 30%היו

מרוסיה5.

_______________________________________________________________
* מקורות הנתונים נמצאים ברשימה בסוף הלקט .לקבלת המידע המלא ונתונים נוספים יש לעיין בנוסח המלא בשנתון עצמו.
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1

עוני
_________________________________________________
 .1בשנת  864,630 ,2020ילדים ,שהם  28.7%מסך הילדים בישראל ,חיו

בעוני6.

 .2שיעור הילדים שחיו בעוני  ,ללא תשלומי העברה בשנת  ,2020היה גבוה במיוחד (כ41%-

)7 .

 .3כ 30%-מכלל הילדים העניים בשנת  2020נחלצו מהעוני הודות לתשלומי ההעברה ,לעומת כ 20%-בשנת .2019
מאז שנת  2000בולטת מאוד השחיקה ביכולתם של תשלומי ההעברה והמיסים לצמצם את ממדי העוני ,אולם בשנת
 2020בלטה התרומה של תשלומי העברה לבלום התדרדרות לעוני בשעת

משבר8.

 .4בשנת  21.8% ,2020מהילדים היהודים ו 50.2%-מהילדים הערבים חיו מתחת לקו
 49% .5מהילדים החרדים חיו מתחת לקו העוני בשנת

העוני9 .

10 .2020

 .6ככל שמספר הילדים במשפחה גדול יותר ,כך גדלה תחולת העוני של המשפחות .בשנת 44.1% ,2020
מהמשפחות בהן  4ילדים ומעלה ו 54.2%-מהמשפחות בהן למעלה מ 5-ילדים חיות מתחת לקו

העוני11.

 .7בשנת  23.7% ,2020מהמשפחות שבראשן הורה עצמאי (חד הוריות) חיו מתחת לקו העוני .מעל מחצית
( )53.3%מהמשפחות שבראשן הורה עצמאי חולצו מהעוני על ידי תשלומי העברה ,יותר מבכל הרכבי המשפחות
האחרות12.

 .8לאורך העשור שחלף שיעור הילדים העניים נע בממוצע סביב ה30%-

13.

 .9שיעור הילדים העניים ב 2021-נאמד ב - 31.2%-כמעט כל ילד שלישי בישראל .שיעורים אלו גבוהים משיעורי
הילדים העניים ב )28.7%( 2020-וכן משיעורם טרם פרוץ משבר הקורונה (29.2%

ב14.)2019-

 .10בשנת  ,2021עקב ירידה בתשלומי ההעברה ,נאמדה ירידה בשיעור הילדים העניים המחולצים מהעוני לרמה
הדומה לטרום המשבר (כ ,)22%-ועל כן נאמדה עלייה בשיעור הילדים העניים (ל ,31.2%-מ28.7%-

ב15 .)2020-

 1שיעורי העוני בקרב ילדים לשנת  2020שהוצגו בשנתון הקודם היו אומדן בלבד ,בדומה לנתונים שמוצגים בשנתון הנוכחי לגבי שנת
 .2021מאז עודכנו הנתונים לשנת  2020ושיעורם המדויק מוצג בשנתון זה .בנוסף ,יש להדגיש ,ששיעורי העוני המוצגים בשנתון הנוכחי
ובקודם מבוססים על הנתונים המנהליים של הביטוח הלאומי בלבד (כפי שפורסמו בדו"ח העוני) ,ובכך הם שונים משיעורי העוני כפי
שפורסמו לפני שנת .2020
3
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תעסוקת ילדים וכלכלה
_______________________________________________________________
 22,900 .1בני נוער בגילאי  17-15עבדו במהלך שנת

16.2020

 .2בשנת  ,2020שיעור בני  17-15העובדים בקרב בני גילם ירד ביותר משליש (מ 8.1%-בשנת  2019ל5.1%-

)17.

 .3בשנת  2020ניתנו  2,631היתרי עבודה בפרסומות ובהופעות לילדים בגיל  15-1שנה .זוהי ירידה של כמעט
מחצית בהשוואה לשנת  ,2019בה ניתנו  4,866היתרי

עבודה18 .

 .4בשנת  2020ניתנו  102היתרים למעסיקים להעסקת בני נוער ( )17-16בלילה (עד בשעה  .)23:00זאת לעומת 153
היתרים שניתנו למעסיקים בשנת

19 .2019

 .5בשנת  ,2020כ 26,100-בני נוער בני  17-15לא עבדו ולא למדו (כ 5.8%-מקבוצת גיל זו ,וזאת לעומת  5.6%מבני
ה 17-15-בשנת  .)2019שיעורם של בני הנוער ( )17-15שאינם עובדים ואינם לומדים גבוה משמעותית בקרב בני
נוער ערבים ( 10.7%מבני גילם ,שהם כ 13,500-בני נוער) בהשוואה לשיעור המקביל בקרב בני נוער יהודים (4%
מבני גילם ,שהם כ 12,600-בני

נוער)20 .

חינוך
________________________________________________________________
 .1בשנת תשפ"א ( )2020/21למדו  2,754,704ילדים במערכת החינוך ,מהם  79%בחינוך העברי ו 21%-בחינוך
הערבי .זאת לעומת שנת הלימודים תש"ם ( )1979/80אז למדו  1,200,636ילדים במערכת החינוך ,מהם 1,023,410
בחינוך העברי ( )85%ו 177,226-בחינוך הערבי

(21.)15%

 .2בין השנים תשע"ט – תש"פ ( )2019/2020-2018/2019חלה עלייה באחוז הזכאים לבגרות מכלל תלמידי י"ב (מ-
69.7%

ל22.)73.4%-

 .3במעבר משנת תש"פ ( )2019/20לשנת תשפ"א ( ,)2020/21שיעור הנשירה של תלמידים בכיתות ז'-י"ב היה
 1.6%בחינוך העברי ו 2.1%-בחינוך הערבי (שיעורים אלו מהווים ירידה לעומת המעבר משנת תשע"ט לשנת תש"פ,
אז שיעורי הנשירה היו  1.9%בחינוך העברי 3.4%- ,בחינוך הערבי).

23

 .4בשנת  2021טופלו  83,125תלמידים בידי קציני ביקור סדיר ,עלייה של כ 40%-לעומת שנת ( 2019בה טופלו
 59,005תלמידים ע"י קב"סים) ,ושל כ 15%-לעומת שנת ( 2020בה טופלו 72,447

תלמידים)24 .

 .5בין השנים  2021-2019חלה עלייה של כ 18%-במספר התלמידים המטופלים בתוכניות השונות של אגף א' (חינוך
ילדים ונוער בסיכון) במשרד

החינוך25.
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 .6בשנת  ,2020התקבלו  103התראות במנגנון "פוש" (מנגנון התראה בזמן אמת) בגין רישום פלילי של עובדי הוראה
במערכת החינוך ,החשודים בעבירות אלימות ומין נגד

קטינים26.

 .8על פי עיבוד של המועצה לשלום הילד לנתוני מדגם הורים שנערך בשנת תשפ"א (בינואר-פברואר  ,)2021כ13.7%-
מההורים דיווחו כי ילדיהם לא השתתפו באופן סדיר בלמידה מרחוק ,כלומר לא הגיעו למחצית או יותר מהשיעורים
שהתקיימו בלמידה מרחוק ,או שלא התקיימה בכיתותיהם למידה מרחוק כלל .שיעור זה מהווה ירידה של יותר
)27 .

ממחצית לעומת השיעור המקביל שדווח על ידי הורים בשנת תש"פ (29.3%

 .9בשנה"ל תשפ"א ,כ-חמישית ( )22%מההורים דיווחו שהילד שלהם מתחבר לזום ,אבל לא מקשיב ולא לומד
(ב'מידה רבה' ו'-רבה מאוד') .שיעור ההורים שדיווחו על כך דומה בשני מגזרי השפה.

28

 .10על פי דיווחי ההורים בשנה"ל תשפ"א ,לכ 37%-מהתלמידים בבתי הספר דוברי הערבית ולכ 20%-מהתלמידים
בבתי הספר דוברי העברית אין מחשב הזמין עבור שימוש לצורכי לימודים מרחוק (ירידה לעומת כ 52%-ו35%-
בהתאמה ,בשנה"ל תש"פ).

29

 .11על פי דיווחי הורים בשנה"ל תשפ"א ,לכ 48%-מהתלמידים בבתי הספר דוברי הערבית ולכ 29%-מהתלמידים בבתי
הספר דוברי העברית אין חיבור יציב וחזק לאינטרנט (לעומת כ 56%-ו 30%-בהתאמה ,בשנה"ל

תש"פ)30 .

 .12בשנה"ל תשפ"א 71% ,מההורים דיווחו שלא ניתן מענה לצרכים החברתיים של ילדיהם (במידה רבה ורבה מאוד)
במסגרת הלמידה מרחוק .שיעור דומה של הורים דיווח זאת גם בשנה"ל

5

תש"פ31 .
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ילדים עם מוגבלויות
_________________________________________________________________
 .1מאז  1995ועד ל 2020-גדל שיעורם לאלף של ילדים המקבלים קצבת ילד נכה פי ( 4.9מ 5.3-לאלף ל25.8-
לאלף)32 .

 9.5% .2מהילדים בישראל הם עם מוגבלויות (לא כולל ילדים עם הפרעות קשב וריכוז) ,ומספרם נאמד בשנת 2020

בכ283,000-

ילדים33 .

 .3בשנת הלימודים תשפ"א ( )2020/2021כ 170,000-תלמידים עם מוגבלויות למדו במסגרות רגילות (שילוב) .כ-
 121,000תלמידים עם מוגבלויות למדו במסגרות ייעודיות לתלמידים עם מוגבלות ("חינוך מיוחד") (מתוכם כ-
 54,000תלמידים למדו בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים וכ 67,000-תלמידים למדו במסגרות

ייעודיות)34 .

 .4בחודשים ספטמבר-דצמבר  ,2020כ 42%-מההורים לילדים עם מוגבלויות דיווחו שילדם לא השתתף ברוב השיעורים
במסגרת הלמידה מרחוק (לעומת כ 21%-מההורים לילדים ללא

מוגבלות)35 .

 .5בחודשים ספטמבר-דצמבר  ,2020כ 38%-מההורים לילדים עם מוגבלויות דיווחו על החמרה במצב הרגשי של ילדם,
וכ 34%-דיווחו על החמרה במצב החברתי של ילדם (לעומת כ 18%-ו 16%-מההורים לילדים ללא מוגבלות,
בהתאמה)36 .

רגישות למזון
_________________________________________________________________
 2,048 .1ילדים אושפזו בגין תגובה אלרגית/אנפילקטית בשנת  .2020מדובר בירידה של  22%לעומת שנת ( 2019אז
אושפזו 2,624

ילדים)37 .

 .2בשנת הלימודים תשפ"א הוגשו  7,194בקשות לסייעות רפואיות בחינוך הרגיל ,פי  2ויותר ממספר הבקשות
שהוגשו בשנת תשע"ז ( ,)3,299ופי  8ויותר ממספר הבקשות שהוגשו בשנת תשע"א (.)843

38

 6,749 .3בקשות לסייעות רפואיות אושרו בשנת הלימודים תשפ"א (לעומת  511בשנת תשע"א ו 2,171-בשנת
תשע"ה) ,מתוכן כ 86%-בגין השגחה מונעת ,לעומת כ 19%-בתשע״א ו 60%-בתשע"ה (היתר היו עקב טיפולים
פולשניים)39 .
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ילדים נפגעי עבירה והיפגעות ברשת
________________________________________________________________
 .1בשנת  2020נפתחו  13,101תיקים (פליליים וט.מ ).בגין עבירות נגד קטינים בתוך המשפחה ומחוצה לה (לעומת
 15,721תיקים ב 4,027 .)2019-תיקים נפתחו בגין עבירות במשפחה (כ 31%-מכלל התיקים) ו 11,311-תיקים
נפתחו בגין עבירות מחוץ למשפחה ( 69%מכלל

התיקים)40.

 .2בשנת  2020ירד מספר התיקים הפליליים שנפתחו בגין הזנחה במשפחה מ 231-ל ,204-ובגין הזנחה מחוץ

למשפחה מ 182-ל148-

41 .

 .3מספר התיקים הפליליים שנפתחו בגין עבירות מין כלפי קטינים ירד בשנת ( 2020לעומת  ,)2019מ 2,465-ל-
 ,2,241ירידה של כ 75% .9%-מהתיקים שנפתחו היו בגין עבירות מין כלפי קטינות ו 26%-מהתיקים שנפתחו היו
בגין עבירות מין כלפי

קטינים42 .

 .4בשנת  81% ,2020מהילדים שנחקרו בידי חוקרי ילדים כנפגעי עבירות מין ,נפגעו על פי החשד בידי אדם מוכר
(הורה ,קרוב משפחה ,חבר של הילד ,שכן וכו') ,לעומת  79%בשנת

43.2019

 .5בשנת  ,2020חלה ירידה של כ 10%-במספר הילדים שנחקרו בידי חוקרי ילדים לעומת שנה שעברה (מ 9,284-בשנת
 2019ל 8,336-בשנת

44 .)2020

 .6בשנת  ,2020הסתמנה ירידה באחוז התיקים שנפתחו בגין עבירת מין כלפי קטינים בקבוצת הגיל ( 12-7מ39.1%-
ב 2009-ל 35.4%-ב ,)2020-ובמקביל הסתמנה מגמת עלייה באחוז התיקים שנפתחו בגין עבירת מין כלפי קטינים
בקבוצת הגיל ( 17-13מ 54.9%-ל58.9%-

בהתאמה)45 .

 .7בשנת  2020נפתחו  216תיקים פליליים לבגירים בחשד לביצוע עבירות כנגד קטינים במוסדות חינוך ,ירידה של יותר
ממחצית משנת  .2019כ 70%-מתוכם נפתחו בגין עבירות אלימות וכ 12%-בגין עבירות

מין46 .

 .8בשנת  2020נפתחו  5,024תיקים פליליים לבגירים בחשד לביצוע עבירות אלימות גופנית נגד קטינים ,ירידה של
 13%משנת ( 2019מ 5,780-תיקים ב ,2019-ל 5,024-תיקים

ב47 .)2020-

 .9מאז  2008חלה עליה של פי  3בשיעור התיקים שנפתחו בגין עבירת הטרדה מינית כלפי קטינים מתוך סך התיקים
שנפתחו בגין עבירות מין כלפי קטינים .אלו היוו כ 19%-מכלל התיקים שנפתחו בגין עבירות מין כלפי קטינים בשנת
( 2020לעומת כ 6%-בשנת  .) 2008להערכתנו ,העלייה במספר העבירות של הטרדה מינית כלפי קטינים קשורה
לעבריינות

רשת48 .

 .10בשנת  ,2020חלה עלייה של  18%במספר התיקים שנפתחו בגין עבירת הטרדה מינית כלפי קטינים לעומת השנה
הקודמת (מ 362-תיקים ב 2019-ל 427-תיקים בשנת

49 .)2020

7

המועצה הלאומית לשלום הילד | לקט נתונים מהשנתון ילדים בישראל 2021

 .11בשנת  ,2020חלה עלייה של  55%בפניות למוקד ( 105המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת) לעומת שנת 2019
( 11,855אירועים בשנת  2020לעומת  7,665אירועים בשנת  .)2019כ 25%-מהפניות ב 2020-נגעו לעבירות מין,
כ 14%-מהפניות ב 2020-נגעו להפצת תמונות/סרטונים מביכים/חרם ,בריונות או הצקה ,וכ 12%-מהפניות נגעו
לאיום

בהתאבדות50 .

 .12בחודשים ינואר-פברואר  ,2021במהלך הסגר השלישי וסגירת מערכת החינוך ,חלה עלייה של  68%במספר
הפניות למוקד ( 105מ 792-פניות בחודש דצמבר  2020ל 1,331-פניות בחודש ינואר

51.)2021

 .13כ 14%-מהתלמידים בחינוך הממלכתי (כיתות ח' ו-י'-י"ב) דיווחו שהם היו קורבנות לבריונות ברשת בשנת 2021
(וזאת לעומת  11%מהתלמידים בשנת

52.)2019

ילדים בסיכון ובמצבי מצוקה
_________________________________________________________________
 .1בשנת  2020היו מוכרים לשרותי הרווחה  405,598ילדים ,המהווים כ 13%-מכלל הילדים

בישראל53.

 .2בשנת  2020מספרם של הילדים המצויים בסיכון ישיר/משפחתי היה  ,341,612עלייה של כ 1.5%-לעומת השנה
הקודמת (בשנת  2019היו  336,650ילדים המצויים בסיכון

ישיר/משפחתי)54 .

 .3בשנת  2020הופנו  55,321דיווחים חדשים על קטינים לטיפולם של עובדים סוציאליים לחוק הנוער ,ירידה של כ-
 2%במספר הדיווחים לעומת השנה הקודמת (בשנת  2019הופנו  56,388דיווחים לעובדים סוציאליים לחוק נוער).
ירידה זו הנה בניגוד למגמה העקבית של העלייה בדיווחים מדי שנה ,בשנים  .2019-2015ניתן לייחס שינוי מגמה זה
לכך שנוכח הסגרים והמגבלות ,ילדים ונוער היו פחות חשופים לגורמי מקצוע (כגון צוותים חינוכיים ורפואיים) ,מה
שהקשה על איתור וזיהוי של ילדים ונוער במצבי סיכון.
 .4הגורמים המפנים השכיחים ביותר של דיווחים חדשים על קטינים לטיפולם של עובדים סוציאליים לחוק הנוער בשנת
 2020הם צוותים חינוכיים (כ 25%-מהדיווחים) ,גורם טיפולי אחר (כ 22%-מהדיווחים) ועו"ס במחלקה לשירותים
חברתיים (כ 15%-מהדיווחים).

55

 .5סיבות הדיווח השכיחות ביותר היו התעללות פיזית ( ,)25%הזנחה ( ,)21%והתעללות מינית (11%

)56 .

 .6בין  2019ל 2020-עלה בכ 38%-מספר הדיווחים לעובדים סוציאליים לחוק נוער שעניינם היה בעיות התנהגות של
קטינים (מ 3,564-ב 2019-ל4,929-

ב57.)2020-

 69% .7מהדיווחים לעובדים סוציאליים לחוק הנוער היו על ילדים בסיכון שנפגעו בידי אחראי מתוך המשפחה (לעומת
כ 67%-מהדיווחים בשנת

58 .)2019

 .8כ 23%-מהדיווחים לעובדים סוציאליים לחוק הנוער בשנת  2020נגעו לקטינים עם מוגבלויות .על אף שישנן הגדרות
שונות ואומדנים שונים לשיעורם של ילדים ובני נוער עם מוגבלויות מסך הנוער (למשל ,בין כ 10%-לכ 15%-מכלל
8
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הילדים במדגם 'ילדים עם מוגבלות בישראל') 59 ,אין ספק ששיעור זה גבוה משמעותית משיעורם של ילדים ובני נוער
עם מוגבלויות מתוך כלל

הילדים60 .

 .9כ 53%-מהדיווחים לעובדים סוציאליים לחוק הנוער בשנת  2020נגעו לבנים ,וכ 47%-נגעו

לבנות61.

 .10בשנת  ,2020חלה עלייה של  12%בדיווח לעובדים סוציאליים לחוק הנוער על פגיעה בין אחאים (מ 1,686-ב2019-
ל1,889-

ב62 .)2020-

 .11בין השנים  ,2021-2019חלה עלייה של כ 55%-במספר הפניות למוקד  118לגבי חשד לאלימות כלפי ילדים ונוער
(מ 1,075-פניות ב 2019-ל 1,670-בשנת .)2021
 .12בין השנים  2021-2019חלה ירידה של כ 22%-במספר הפניות למוקד  118לגבי חשד להזנחה של ילדים ונוער
(מ 438-בשנת  2019ל 340-בשנת  .)2021בשנים אלו מספר הפניות לגבי חשד לפגיעה מינית בילדים ונוער נותר
דומה ( 111פניות בשנת  2019לעומת  109פניות בשנת  .)2021להערכתנו ,מגמות אלו קשורות לכך שנוכח הסגרים
והמגבלות ,ילדים היו פחות חשופים לאנשים מחוץ למשפחה ,וכן לכך שמדובר בעבירות קשות יותר לאיתור

וזיהוי63 .

 .13בשנת  2020הוגשו על ידי עובדים סוציאליים לחוק הנוער בקשות לקבלת פטור מדיווח למשטרה בעניינם של 2,533
קטינים ,עלייה של כ 20%-במספר הבקשות לעומת השנה הקודמת (מ 2,107-בשנת  2019ל 2,533-בשנת .)2020
64

 .14בשנת  2020אותרו בבתי חולים ,קופות חולים וטיפות חלב  5,834ילדים נפגעי אלימות ותקיפה מינית וחשופים
לאלימות ("זיהוי

לאלימות")65 .

 .15בשנת  ,2020חלה עלייה של כ 10%-במספר הילדים השוהים במקלטים לנשים נפגעות אלימות (מ 1,042-בשנת
2019

ל66.)1,150-

 .16בשנת  2020חלה עלייה של כ 19%-במספר הילדים והנוער החשופים לאלימות בין הוריהם המטופלים במסגרת
מרכזים למניעת אלימות משפחה (מ 830-בשנת  2019ל 990-בשנת

67.)2020

 .17בשנת  ,2020חלה עלייה של כ 10%-במספר תסקירי העו"ס לסדרי דין בענייני ילדים שהוגשו בנוגע לאלימות (צווי
הגנה) (מ 946-ב 2019-ל1,046-

ב68 .)2020-

 .18בשנת  2020חלה עלייה של כ 24%-במספר הילדים ובני הנוער המטופלים במרכזים אזוריים לטיפול בפגיעות
מיניות לעומת השנה הקודמת ( 2,839ב 2020-לעומת  2,285ב .)2019-ב 29%-מהמקרים התנהל הליך פלילי לצד
הטיפול69 .

9
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עוברי חוק
_________________________________________________________________
 .1בשנת  2020חלה ירידה של כ 11%-במספר הקטינים החשודים בביצוע עבירות לעומת השנה הקודמת (מ18,173-
בשנת  2019ל 16,145-בשנת

70.)2020

 .2לצד מגמת הירידה בסך הקטינים החשודים בשנת  ,2020חלה עלייה של  41%במספר הקטינים החשודים בהטרדה
מינית לעומת השנה הקודמת (מ 90-ב 2019-ל 127-בשנת

71 .)2020

בריאות ותאונות
_________________________________________________________________
 .1במהלך שנת  2020הגיעו לחדרי מיון  451,105פניות של ילדים ,ירידה של כ 25%-משנת ( 2019בה היו 598,519
פניות של ילדים

למיון)72 .

 .2במהלך שנת  64% ,2020מכלל הפניות של ילדים לחדרי מיון היו בעקבות מחלה ,ו 35%-בעקבות פגיעה חיצונית
(טראומה)73 .

 .3הפגיעה החיצונית השכיחה ביותר שהובילה לאשפוז הייתה נפילה ( 33%מהפגיעות

החיצוניות)74 .

 .4בשנת  11,431 ,2020מהפניות לחדרי מיון היו עקב תאונות דרכים (לעומת  16,325בשנת

75.)2019

 .5בשנת  2020חלה ירידה בשיעור של כ 37%-במספר הקטינים ( )14-0שנפגעו בתאונות דרכים לעומת ( 2019מ-
 2,772ל1,758-

בהתאמה)76.

 .6ב 2020-עלה ב 60%-מספר רוכבי האופניים והקורקינטיים החשמליים עד גיל  16שנפגעו ואושפזו ,לעומת שנה
שעברה (מ 133-ב ,2019-ל214-

ב77.)2020-

 .7בשנת  21% ,2020מכלל רוכבי האופניים החשמליים שנפגעו ואושפזו היו עד גיל ( 16הגיל המינימאלי לנהיגה לפי
החוק)78.

 .8בשנת  204 ,2020ילדים נפגעו בגלל שהושארו או נלכדו לבדם ברכב ,עלייה של  96%לעומת ( 2019בה נפגעו
104

ילדים)79 .

 .9במהלך חופשת הקיץ של שנת  2020מתו  35ילדים (לעומת  20ילדים בשנת  ,)2019מתוכם  15ילדים מתו
בתאונות דרכים ,ו 10-ילדים מתו

בטביעה80 .

 .10בשנת  ,2021בכ 60%-מסביבות בתי הספר היסודיים בישראל שנבדקו על ידי הרלב"ד ,נמצאו ליקויי בטיחות ,ובכ-
 18%מהם נמצאו ליקויי בטיחות חמורים .שיעור זה גבוה משמעותית בבתי ספר יסודיים הנמצאים באשכולות
10
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חברתיים-כלכליים נמוכים ,אשר בהם הסיכוי למציאת ליקויי בטיחות חמורים יותר מכפול .בבתי ספר בשני האשכולות
הנמוכים ביותר ( )2-1הסיכוי למציאת ליקוי חמור הוא  ,26%ואילו בשני האשכולות הגבוהים ביותר ( )9-10הוא רק
81.4%

 .11בשנת תשפ"א ( ,)2020/2021חלה עלייה של כ 16%-בשיעורי עודף המשקל וההשמנה בקרב ילדים בכיתות א'
(מ 18.9%-בתש"ף ל 22.0%-בתשפ"א) .עלייה זו בולטת במיוחד בקרב ילדים במערכת החינוך הממלכתית (כ,)21%-
הממלכתית-דתית (כ )25%-והערבית (כ ,)23%-ונמוכה יותר בקרב ילדים בחברה

החרדית82 .

 .12בשנת תשפ"א ,כ 43%-מהתלמידים בחינוך הערבי בכיתות ז' סבלו מעודף משקל והשמנה .שיעור זה גבוה
משמעותית מהשיעור המקביל בקרב תלמידים בחינוך העברי (כ 32%-מהילדים בחינוך העברי הממלכתי והממלכתי-
דתי וכ 25%-מהילדים בחינוך החרדי).

83

 .13בין השנים  ,2021-2019עלה שיעור בני הנוער היהודים המעשנים ( )17-15בכשליש (מ 17.7%-בשנת  ,2019ל-
 23.6%בשנת  ,)2021וזאת למרות ירידה בשיעור המעשנים היהודים הבוגרים (מעל  )22בתקופה זו .בפרט ,עלה
משמעותית שיעור בני הנוער המדווחים שרכשו לעצמם את הסיגריות (מ 26.3%-ב 2019-ל 46.8%-ב.)2021-

84

בריאות הנפש ורווחה אישית
_________________________________________________________________
 .1בשנת הלימודים תשפ"א ( ,)2020/21במהלך החודשים מאי-יוני (תקופה שבה רבים מהתלמידים חזרו לשגרת
לימודים) ,יועצות חינוכיות בבתי הספר דיווחו על עלייה בעיסוק בנושאים של התנהגויות סיכון ( 24%במאי-יוני 2021
לעומת  14%במאי  )2020ובמצוקות רגשיות ( 70%במאי-יוני  2021לעומת  56%במאי  )2020בקרב תלמידים לעומת
שנת הלימודים הקודמת ,וזאת לצד ירידה בעיסוק בבדידות ובחשש לחלות.

85

 .2בחודשים מרץ-אפריל  21% ,2021מההורים דיווחו על סימפטומים של חרדה אצל

ילדיהם86 .

 .3ע"פ דיווחי הורים ,בקרב ילדים שנכנסו לבידוד ,ובמיוחד בקרב ילדים שנכנסו לבידוד יותר מפעם אחת ,היו שיעורים
גבוהים משמעותית של אלימות פיזית כלפי המשפחה או החברים ( 31%מהילדים שנכנסו לבידוד יותר מפעם
אחת ,לעומת  16-17%בקרב אלו שנכנסו לבידוד פעם אחת או פחות) ושל התקפי זעם או כעס ( 59%מהילדים
שנכנסו לבידוד יותר מפעם אחת לעומת  43%בקרב אלו שהיו בבידוד פעם אחת ו 36%-מאלו שלא נכנסו

לבידוד(87 .

 .4ע"פ סקר מנהלי מרפאות לבריאות הנפש לילדים ונוער ,בשנת  ,2020ובפרט בתקופת הגל השני ,חלה עלייה
משמעותית בפנייה של ילדים ונוער לקבלת טיפול נפשי ,וכן בפניות בעלות תכנים אובדניים.

88

 .5בין השנים  ,2021-2019חלה עלייה של כ 40%-בשיעור התלמידים בחינוך הממלכתי (כיתות ח' וי'-י"ב) שדיווחו על
סימפטומים נפשיים כמעט מדי יום (מ 25%-מהתלמידים בשנת  2019ל 35%-מהתלמידים בשנת
11
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המועצה הלאומית לשלום הילד | לקט נתונים מהשנתון ילדים בישראל 2021

 .6בין השנים  ,2021-2019חלה ירידה של כ 32%-בשיעור התלמידים בחינוך הממלכתי (כיתות ח' וי'-י"ב) שדיווחו על
שביעות רצון מהחיים (מ 41%-מהתלמידים בשנת  2019ל 28%-מהתלמידים בשנת

90.)2021

 .7ע"פ נתוני קופ"ח מכבי 2,בשנת  2021חלה עלייה של כ 39%-בשיעור בני הנוער ( )17-12שאובחנו עם דכאון,
עלייה של כ 33%-בשיעור בני הנוער שאובחנו עם חרדה ,עלייה של כ 20%-בשיעור בני הנוער שאובחנו עם לחץ
והפרעות רגשיות ,ועלייה של כ 56%-בשיעור בני הנוער שאובחנו עם הפרעות אכילה (לעומת השיעורים
המקבילים בשנת

91 .)2019

 .8ע"פ נתוני קופ"ח מכבי ,העלייה בכל האבחנות הללו בשנת  2021הייתה גבוהה משמעותית בקרב בנות נוער .כך,
בקרב בנות חלה עלייה של כ 69%-בשיעור אבחנות הדיכאון (לעומת ירידה של כ 3%-בקרב בנים) ,עלייה של כ-
 42%בשיעור אבחנות החרדה (לעומת עלייה של כ 22%-בקרב בנים) ,עלייה של כ 29%-בשיעור אבחנות הפרעות
הלחץ והפרעות רגשיות (לעומת עלייה של כ 7%-בקרב בנים) ,ועלייה של כ 65%-בשיעור אבחנות הפרעות האכילה
(לעומת עלייה של כ 18%-בקרב

בנים)92 .

 .9במהלך תקופת הקורונה ,שיעורי החרדה שנמדדו בקרב הילדים ובני הנוער החרדים היו נמוכים משמעותית לעומת
ילדים ובני נוער שאינם חרדים :בחודשים מרץ-אפריל  ,2021שיעורי ההורים לילדים החרדים שדיווחו שלילדיהם יש

סימפטומים של חרדה היה שליש בלבד מהשיעור הכללי (כ 7%-מההורים החרדים לעומת כ21%-

מכלל ההורים)93.

כמו כן ,ע"פ נתוני קופ"ח מכבי ,חלה ירידה של כ 15%-בשיעור אבחנות החרדה בקרב נוער חרדי ( )17-12בשנת
 ,2021לעומת שנת  ,2019וזאת לעומת עלייה של כ 43%-בקרב נוער יהודי שאינו

חרדי94.

אובדנות
_________________________________________________________________
 820 .1ילדים ובני נוער הגיעו בשנת  2020לחדרי מיון לאחר ניסיון התאבדות (לעומת  925בשנת  .)2019מתוכם ,פי
 3בנות מבנים ( 637מול 183

בהתאמה)95.

 .2עם הגיל גדל מספר נסיונות ההתאבדות של ילדים 28 :ילדים עד גיל  272 ,9בגילאי  14 -10ו 508-בגילאי 17-15

(בשנת  .)2020כלומר 37% ,מהקטינים שניסו להתאבד במהלך שנת  2020היו מתחת לגיל 14

96 .

 .3בשנת  2020חלה עלייה של  4.6%במספר הדיווחים לעובדים סוציאליים לחוק הנוער שעניינם נסיונות אובדניים
של ילדים ונוער לעומת השנה הקודמת ( 1,580לעומת  1,510בשנת

2

97 .)2019

הנתונים המצויינים כאן מתייחסים לבני נוער שטופלו במסגרת הקופה ,ולא כוללים את אלו שטופלו במסגרות פרטיות.
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 .4לעומת שנת  ,2020בשנת  2021חלה עלייה של כ 43%-במספר הטיפולים שבוצעו על ידי פסיכולוגים חינוכיים של
משרד החינוך לתלמידים בסיכון אובדני (מ 829-ל ,)1,184-עלייה של כ 10%-במספר הערכות הסיכון שבוצעו
לתלמידים (מ 2,780-ל )3,072-ועלייה של כ 122%-במספר ההתערבויות המערכתיות (ייעוץ לצוותים חינוכיים) של
פסיכולוגים חינוכיים בהקשר של תלמידים עם מצוקה אובדנית (מ3,760-

ל98 .)8,356-

תמותת תינוקות
_________________________________________________________________
 .1בשנת  2020ירד ב 23%-שיעור תמותת תינוקות בישראל ( 2.3לאלף לידות חי בשנת  2020לעומת  3.0לאלף לידות
חי בשנת  )2019ירידה זו הייתה חדה במיוחד בקרב יהודים (ירידה של כ ,27%-מ 2.2-לאלף לידות חי ,ל 1.6-לאלף
לידות

חי)99 .

 .2בשנת  ,2020שיעור התמותה בקרב תינוקות בדווים בנגב הגרים מחוץ ליישובים המוכרים עמד על  11לאלף לידות חי
(עלייה לעומת השיעור המקביל בשנת  9.8 ,2019לאלף לידות חי) .שיעור זה גבוה פי  2משל שיעור התמותה בקרב
תינוקות מוסלמים ,וגבוה פי  4.8משיעור תמותת התינוקות בקרב כלל

האוכלוסייה100 .

סביבה דיגיטלית
_________________________________________________________________
 .1בשנת  68% ,2020מבני הנוער (בני  )17-13היו פעילים באינסטגרם 42% ,מבני הנוער היו פעילים בטיקטוק32% ,
מבני הנוער פעילים

בפייסבוק101 .

 .2בשנת  79% ,2020מבני הנוער ( )17-13דיווחו שביצעו פעולות כדי למנוע איסוף עליהם ברשת 43% .מהם טוענים
שהם נמנעים מלהעלות תמונות

מסוימות102 .

 .3בשנת  9% ,2020מבני הנוער ( )17-13ציינו שהופנה אליהם שיימינג שהופץ ברשתות החברתיות בשנה האחרונה.
 21%מבני הנוער ציינו שהופנתה אליהם אלימות ובריונות

13
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