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 ילדים ושיעורם באוכלוסייה
___________________________________________________ 

 

שנת ב 33.8%לעומת מכלל האוכלוסייה,  32.8% המהוויםילדים,  3,070,000-כ חיו בישראל 0201 בשנת .1

0222.1  

 1,252,222.2-כל  1,161,122מ, 2.6גדל פי מספר הילדים בישראל ( 0201-1752שנה ) 32בתוך  .0

בשיעור שהם מהווים מתוך  מגמת ירידה נהיש 52-מאז שנות הלמרות מספרם ההולך וגדל של הילדים בישראל,  .1

 .33%-כ 0201מכלל אוכלוסיית ישראל, ובשנת  17%אוכלוסיית הילדים היוותה  1752כלל האוכלוסייה. בשנת 

 0212בין השנים  מגמת יציבותמסתמנת  ,1752מאז שנת  לצד מגמת הירידהירידה זו חלה בכל קבוצות הדת. 

 3(.10.6%) 0201 -( ל10.5%)

ילדים שנולדו בישראל  114,172-בהשוואה ל 36%-כ של גידולילדים. זהו  085,040 נולדו בישראל 0201בשנת  .2

  4.םיהודי היו  0201מהילדים שנולדו בישראל בשנת  76%-. כ0222בשנת 

היו בעלי אשרת נלווה  27%-כ ,(. מתוכם3)א תושב ארעיילדים בעלי מעמד של  4,073שהו בישראל  0201בשנת  .3

-כוהילדים היו מאוקראינה  2,251מתוך  34%-כ הם נינים של יהודי/ה. 28%-כילד לבן זוג של אזרח ו-להליך מדורג

  5היו מרוסיה. 30%

 

 

 

_______________________________________________________________ 

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

 

מדינת ישראל הייתה מצויה בסגר בדרגות משתנות של הגבלות על תנועה  ,2020פברואר בשנת -במהלך החודשים ינואר **      

היו סגורים )עם שונות , גם שערי מערכת החינוך חלק ניכר מהחודשים הללוופעילות המוסדות הציבוריים השונים. כחלק מכך, ב

 מסוימת בין שכבות גיל שונות ויישובים שונים(.
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 1עוני
_________________________________________________ 

 

משיעור  יותר גבוה זהשיעור  .חיו בעוני, מסך הילדים בישראל 28.0%ילדים, שהם  853,000 ,0201בשנת   .1

 6(.05.0%) 0202-הילדים העניים ב

 7.37%-כעמד על , 0201בשנת  ללא תשלומי העברה ,שיעור הילדים שחיו בעוני .0

בשנת  30%-כהודות לתשלומי ההעברה, לעומת  מהעוני נחלצובשנת  מכלל הילדים העניים 24%-כ, 0201בשנת  .1

0202.8 

 9מהילדים הערבים חיו מתחת לקו העוני. 49.0%-מהילדים היהודים ו 20.2%, 0201בשנת  .2

 10 .0201מהילדים החרדים חיו מתחת לקו העוני בשנת  47.0% .3

 44.8%, 0201בשנת  .גדלה תחולת העוני של המשפחותככל שמספר הילדים במשפחה גדול יותר, כך  .4

 11חיות מתחת לקו העוני. ילדים 5-מהמשפחות בהן למעלה מ 53.3%-ו ילדים ומעלה 4מהמשפחות בהן 

 12)חד הוריות( חיו מתחת לקו העוני.הורה עצמאי משפחות שבראשן ילדים שחיו ב מה 28.0%, 0201בשנת   .5

  13.30%-ל 27%בין נע בממוצע סביב  הענייםשיעור הילדים העשור שחלף לאורך  .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

מספר שינויים  בוססים על נתוני הביטוח הלאומי בדו"ח העוני. בשנים האחרונות, חלושמוצגים בשנתון מ שיעורי העוני בקרב ילדים 1

 )בניגוד לשנים קודמות(. יבשיטת החישוב של שיעורי העוני, כאשר אלו מתבססים בעיקר על הנתונים המנהליים של הביטוח הלאומ

 תונים הקודמים.עם אלו שהוצגו בשנ וצגיםהמ ות החישוב בשנים האחרונות, אין להשוות את הנתוניםבשל שינוי שיט
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 והיפגעות ברשתילדים נפגעי עבירה 
________________________________________________________________ 

 

בתוך המשפחה ומחוצה לה )לעומת  בגין עבירות נגד קטיניםתיקים )פליליים וט.מ.(  04,596נפתחו  0201שנת ב .1

תיקים  00,573-מכלל התיקים( ו 06%-)כ עבירות במשפחהתיקים נפתחו בגין  4,027(. 0217-תיקים ב 13,501

 14מכלל התיקים(. 50%) מחוץ למשפחהנפתחו בגין עבירות 

-מ) 00%-כב  0201-0217בשנים  עלה עבירות מין כלפי קטיניםמספר התיקים )פליליים וט.מ.(  שנפתחו בגין  .0

 02%-כו כלפי קטינותמהתיקים שנפתחו היו בגין עבירות מין  79%-כ (.0201-ב 2,604-ל 0217-תיקים ב 0,146

 15 כלפי קטינים.מהתיקים שנפתחו היו בגין עבירות מין 

עבירת הטרדה מינית כלפי קטינים במספר התיקים שנפתחו בגין  47%של  עלייה, חלה 0201-0217בין השנים  .1

 16 (.0201תיקים בשנת  305-ל 0217-תיקים ב 140-)מ

מתוך סך עבירת הטרדה מינית כלפי קטינים בשיעור התיקים שנפתחו בגין  3.6 פישל  עליהחלה  0226מאז  .2

מכלל התיקים שנפתחו בגין עבירות מין כלפי  20%-התיקים שנפתחו בגין עבירות מין כלפי קטינים. אלו היוו כ

(. להערכתנו, העלייה במספר העבירות של הטרדה מינית כלפי 0226בשנת  4%-)לעומת כ 0201קטינים בשנת 

 17קטינים קשורה לעבריינות רשת.

בתוך המשפחה  נפגעו על פי החשד כנפגעי עבירות מין, שנחקרו בידי חוקרי ילדים מהילדים 70%-כ ,0201בשנת  .3

 0202.18בשנת  51%לעומת 

-ל 0217בשנת  7,062-במספר הילדים שנחקרו בידי חוקרי ילדים )מ 2%-של כ ירידהחלה  ,0201-0217בין השנים  .4

 19(.0201בשנת  6,557

 10-5בקבוצת הגיל  עבירת מין כלפי קטיניםבאחוז התיקים שנפתחו בגין  ירידההסתמנה  ,0201-0217בין השנים  .5

באחוז התיקים שנפתחו בגין עבירת מין  עלייה מגמת(, ובמקביל הסתמנה 0201-ב 12.1%-ל 0227-ב 17.1%-)מ

 20בהתאמה(. 42.1%-ל 32.7%-)מ 15-11כלפי קטינים בקבוצת הגיל 

 23%-כ שלירידה עבירות כנגד קטינים במוסדות חינוך, תיקים לבגירים בחשד לביצוע  365נפתחו  0201בשנת  .6

מסך  22%-ל 05%-מכ עלהמתוך תיקים אלו,  המיןעבירות עם זאת, שיעור . תיקים( 250)אז נפתחו  0217משנת 

  21.43%-מסך העבירות ל 50%-ירד מכ האלימותהתיקים, בעוד ששיעור עבירות 

קטינים  לבגירים בגין ביצוע עבירות מין כנגדבתיקים שנפתחו  37%של  עלייה חלה 0201-0217בין השנים  .7

 22(.0201-תיקים ב 61-ל 0217-תיקים ב 37-)מ במוסדות חינוך

ירידה של עבירות אלימות גופנית נגד קטינים, תיקים פליליים לבגירים בחשד לביצוע  4,762נפתחו  0201בשנת  .12

 23(.0201-תיקים ב 2,540-, ל0217-תיקים ב 3,562-)מ 0217משנת  16%
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-כנגד ילדים אשר סומנו כ בתיקים שנפתחו בגין עבירות פרטיות 044%של  עלייה, חלה 0201-0216בין השנים  .11

 24 .פרסום תצלום משפיל( עבירות של 50%-(, רובן )כ0201בשנת  123-ל 0216-ב 23-)מ "קשורות לאינטרנט"

"קשורות -כנגד ילדים אשר סומנו כ בתיקים שנפתחו בגין עבירות מין 48%של  עלייה, חלה 0201-0216בשנים  .10

   25 (.0201בשנת  156-ל 0216-תיקים ב 033-)מ לאינטרנט"

בתיקים שנפתחו בגין פרסום דברי תועבה  038%של  עלייהכחלק מעבירות מין אלו הקשורות לאינטרנט, חלה  .11

 105-תיקים ל 62-)מבתיקים שנפתחו בגין הטרדה מינית  50%של  עלייה(, ו0201-ב 73-ל 0216-תיקים ב 22-)מ

)הפצה או פרסום של  על "חוק הסרטונים"(. מתוך אלו האחרונים, חלק ניכר מהעלייה נגעה לעבירות 0201-ב

 26 (.0201-ב 31-ל 0217-תיקים ב 7-( כנגד קטינים )מסרטונים ותמונות בעלי אופי מיני

)המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת( לעומת  005בפניות למוקד  54%של  עלייהחלה  0201-0217בין השנים  .12

נגעו  0201-מהפניות ב 08%-(. כ0217אירועים בשנת  5,443לעומת  0201אירועים בשנת  11,551) 0217שנת 

 27.ים מביכיםסרטונאו  להפצת תמונותנגעו  05%-כלעבירות מין, 

דווחו על ( 13%) כשליש, 0201)המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת( בשנת  123מתוך האירועים שדווחו למוקד  .13

נוספים דווחו על ידי  11%-כ, בעצמודווחו על ידי הילד הנפגע נוסף  (11%) כשליש(, 13%)ידי הורה הילד הנפגע 

 28.דווחו על ידי אנשי חינוך 5%-עד לפגיעה, וכ

 0201בשנת קורבנות לבריונות ברשת דיווחו שהם היו  2י"ב(-י'-בחינוך הממלכתי )כיתות ח' ו מהתלמידים 04%-כ .14

 29(.0217מהתלמידים בשנת  11%לעומת  )וזאת

 ילדים בסיכון ובמצבי מצוקה
_________________________________________________________________ 

 

 330מכלל הילדים בישראל. 04%-ילדים, המהווים כ 432,000היו מוכרים לשרותי הרווחה  0201שנת ב .1

-של כעלייה דיווחים חדשים על קטינים לטיפולם של עובדים סוציאליים לחוק הנוער,  59,933הופנו  0201בשנת  .0

, דיווחים לעובדים סוציאליים לחוק נוער  33,101הופנו  0202במספר הדיווחים לעומת השנה הקודמת )בשנת  8%

 (. דיווחים כאלה 34,166הופנו  0217ובשנת 

                                                 

כללי ומהחינוך -ולל תלמידים מהחינוך הממלכתי העברי והערבי כאחד, וכן מהחינוך הממלכתיכ HBSCמדגם התלמידים בסקר   2

 דתי.-הממלכתי

בעקבות שינויים בהגדרות ובאיסוף של נתונים במערכת נתוני היסוד של משרד הרווחה, אין אפשרות להשוות את מספר הילדים   3

 דמות.המוכרים לרווחה עם המספרים שהוצגו לנתון זה בשנים קו
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בשנת  דיווחים חדשים על קטינים לטיפולם של עובדים סוציאליים לחוק הנוערשל  ביותר יםהשכיח יםהמפנ מיםהגור  .1

לשירותים מהדיווחים( ועו"ס במחלקה  01%-מהדיווחים(, גורם טיפולי אחר )כ 01%-צוותים חינוכיים )כ הם 0201

 31מהדיווחים(.  15%-)כחברתיים 

הוגשו על ידי עובדים סוציאליים לחוק במספר הקטינים שבעניינם  33%-של כ עלייהחלה  0201-0217בין השנים  .2

 32 .(0201בשנת  0,575-ל 0217בשנת  0,125-)מבקשות לקבלת פטור מדיווח למשטרה הנוער 

 33(.00%מינית )והתעללות  (, 08%הזנחה )(, 22%ביותר היו התעללות פיזית ) השכיחותסיבות הדיווח  .3

בעיות מספר הדיווחים לעובדים סוציאליים לחוק נוער שעניינם היה  90%-עלה בכ 0201-0217השנים בין  .4

 34(.0201-ב 4,546-ל 0217-ב 1,342-)מ התנהגות של קטינים

התעללות פיזית מספר הדיווחים לעובדים סוציאליים לחוק נוער שעניינם היה  00%-עלה בכ 0201-0217השנים בין  .5

 35(.0201-ב 11,115-ל 0217-ב 11,610-)מ

פגיעה בידי מספר הדיווחים לעובדים סוציאליים לחוק נוער שעניינם היה  00%-עלה בכ 0201-0217השנים בין  .6

 36 (.0201-ב 12,126-ל 0217-ב 05,313-)מאחראי מתוך המשפחה 

שנפגעו בידי אחראי מתוך  נגעו לילדיםמהדיווחים לעובדים סוציאליים לחוק הנוער ( 50.6%כמחצית ) .7

 37.המשפחה

פגיעה בין מספר הדיווחים לעובדים סוציאליים לחוק נוער שעניינם היה  05%-עלה בכ 0201-0217השנים בין  .12

 38.(0201-ב 1,716-ל 0217-ב 1,464-)מאחאים 

נוער מעורב מספר הדיווחים לעובדים סוציאליים לחוק נוער שעניינם היה  28%-כעלה ב  0201-0217השנים בין  .11

 39.(0201-ב 1,210-ל 0217-ב 572-)מבפלילים 

. על אף שישנן לקטינים עם מוגבלויותנגעו  0201בשנת  מהדיווחים לעובדים סוציאליים לחוק הנוער 20%-כ .10

 13%-לכ 12%-הגדרות שונות ואומדנים שונים לשיעורם של ילדים ובני נוער עם מוגבלויות מסך הנוער )למשל, בין כ

אין ספק ששיעור זה גבוה משמעותית משיעורם של ילדים  40 הילדים במדגם 'ילדים עם מוגבלות בישראל'(,מכלל 

 41ובני נוער עם מוגבלויות מתוך כלל הילדים.

 42נגעו לבנות. 48%-נגעו לבנים, וכ 0201מהדיווחים לעובדים סוציאליים לחוק הנוער בשנת  52%-כ .11

 במרכזי הגנה נפגעי עבירות מין ואלימות שטופלובמספר הילדים  09%-כשל  עלייהחלה  ,0201-0217בין השנים  .12

פגיעה מהילדים טופלו בגין  78%-, כ0201בשנת  (.0201ילדים בשנת  5,222-ל 0217ילדים בשנת  3,667-מ)

 43פגיעה פיזית.מהילדים טופלו בגין  20%-וכ מינית,

וחשופים  ילדים נפגעי אלימות ותקיפה מינית 5,469 בבתי חולים, קופות חולים וטיפות חלבאותרו  0201בשנת  .13

 44(.0202ילדים בשנת  3,612)לעומת  לאלימות

-)מ השוהים במקלטים לנשים נפגעות אלימותבמספר הילדים  03%-של כ עלייה, חלה 0201-0217בין השנים  .14

 45(.1,162-ל 0217בשנת  1,220



 2022ילדים בישראל המועצה הלאומית לשלום הילד | לקט נתונים מהשנתון 

 

 

 

7 

המטופלים  והנוער החשופים לאלימות בין הוריהם הילדיםבמספר  57%-של כ עלייהחלה , 0201-0217בין השנים  .15

 46(.0201בשנת  1,262-ל 0217בשנת  612-משפחה )מב במסגרת מרכזים למניעת אלימות 

תסקירי העו"ס לסדרי דין בענייני ילדים שהוגשו בנוגע במספר  20%-של כ עלייה, חלה 0201-0217בין השנים  .16

 47(.0201-ב 1,117-ל 0217-ב 724-)מלאלימות )צווי הגנה( 

תסקירי העו"ס לסדרי דין בענייני ילדים שהוגשו בנוגע במספר  09%-של כ עלייה, חלה 0201-0217בין השנים  .17

 48(.0201-ב 15,562-ל 0217-ב 13,220-)מ לענייני אישות

בשיעור הילדים  עלייהחלה , בטיפול במסגרת חירום אינטרנית, מתוך סך הילדים שהיו 0201-0217בין השנים  .02

בשנת  11%-ל 0217-מסך הילדים ב 4%-)מ התנהגויות סיכוניות של קטיןהייתה  שהסיבה העיקרית להפנייתם

 (.0201בשנת  11.6%-ל 0217מסך הילדים בשנת  6.1%-)מ סכסוך פרידה/גירושין בעצימות גבוהה(, וכן 0201

המטופלים במרכזים אזוריים לטיפול  הילדים ובני הנוערבמספר  44%-כ חלה עלייה של 0201-0217בין השנים  .01

 17%-(. ב0217-ב 0,063-ו 0202-ב 0,617 לעומת 0201-ב 1,077לעומת השנה הקודמת ) בפגיעות מיניות

 0,312, 0201הילדים שטופלו במרכזים האזוריים בשנת  1,077מתוך  מהמקרים התנהל הליך פלילי לצד הטיפול.

 26%-טופלו בגין התנהגות מינית לא מותאמת ו/או פוגעת. מתוך האחרונים, כ 512-טופלו בגין פגיעות מיניות שחוו, ו

 49 טופלו בגין פגיעה באח/אחות או בן/בת משפחה אחר/ת.

ונוער  כלפי ילדיםחשד לאלימות לגבי  008הפניות למוקד  רבמספ 55%-של כ עלייה , חלה0201-0217בין השנים  .00

 50(.0201בשנת  1,452-ל 0217-פניות ב 1,253-)מ

 עוברי חוק
_________________________________________________________________ 

 

 0217בשנת  16,151-)מ בביצוע עבירותבמספר הקטינים החשודים  3%-כשל  ירידה חלה 0201-0217בין השנים  .1

 51(.0201בשנת  15,052-ל

-בכ עלהבשנים אלו  שהופנו על ידי המשטרה לטיפול שירות המבחן לנוערמספר הקטינים , לצד מגמת הירידה .0

, שמספרם עלה יהודים-קטינים לא(. עלייה זו ניכרת במיוחד בקרב מופנים 12,442-קטינים ל 11,137-)מ 12%

 52(.4,251-ל 2,673-)מ 02%-בשנים אלו בכ

-במספר התיקים שנפתחו לקטינים החשודים בעבירות סמים )מ 13%-חלה ירידה של כ 0201-0217בין השנים  .1

 53 (.0201בשנת  1,611-ל 0217בשנת  3,662
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  בריאות הנפש ורווחה אישית
_________________________________________________________________ 

 

)מיון  במחלקות הפסיכיאטריות לרפואה דחופהבביקורי ילדים  09%-כשל  עלייה, חלה 0201-0217בין השנים  .1

שביקרו במיון פסיכיאטרי בשנים אלה  הבנות(. מספר 0201בשנת  4,167-ל 0217-ביקורים ב 3,146-פסיכיאטרי; מ

-ל 0217-ב 0,461-)מ 6%-(, ואילו מספר הבנים עלה בכ0201-ב 1,270-ל 0217-ביקורים ב 0,465-)מ 30%-עלה בכ

 54 (.0201-ב 0,675

 ,עם דכאון ( שאובחנו07-02בני הנוער )בשיעור  39%-של כעלייה חלה  0201"פ נתוני קופ"ח מכבי, בשנת ע .0

עם  בני הנוער שאובחנובשיעור  20%-של כ עלייהעם חרדה,  בני הנוער שאובחנובשיעור  33%-של כעלייה 

לעומת השיעורים )עם הפרעות אכילה  בני הנוער שאובחנובשיעור  56%-של כ עלייהולחץ והפרעות רגשיות, 

 55 (.0217המקבילים בשנת 

כך, בקרב בנות נוער. הייתה גבוהה משמעותית  0201ע"פ נתוני קופ"ח מכבי, העלייה בכל האבחנות הללו בשנת  .1

-של כעלייה  בקרב בנים(, 1%-בשיעור אבחנות הדיכאון )לעומת ירידה של כ 69%-של כעלייה חלה  בנותבקרב 

בשיעור אבחנות  29%-של כ עלייה, בקרב בנים( 00%-בשיעור אבחנות החרדה )לעומת עלייה של כ 42%

עור אבחנות בשי 65%-של כ עלייהו, בקרב בנים( 5%-הפרעות הלחץ והפרעות רגשיות )לעומת עלייה של כ

 56 בקרב בנים(. 16%-לעומת עלייה של כ) הפרעות האכילה

במספר הטיפולים שבוצעו על ידי פסיכולוגים חינוכיים של  43%-של כ עלייה חלה 0201בשנת , 0202לעומת שנת  .2

במספר הערכות הסיכון שבוצעו  00%-של כ עלייה(, 1,162-ל 607-משרד החינוך לתלמידים בסיכון אובדני )מ

במספר ההתערבויות המערכתיות של פסיכולוגים חינוכיים  022%-של כ עלייה( ו1,250-ל 0,562-לתלמידים )מ

 57 (.6,134-ל 1,542-בהקשר של תלמידים עם מצוקה אובדנית )מ

 אובדנות
_________________________________________________________________ 

 
-)מ 03%-עלה בכנסיונות ההתאבדות של ילדים ובני נוער שהתקבלו בחדר מיון, , מספר 0201-0217ין השנים ב .1

-בכ ומטה 04בנות בגיל (, ושל 657-ל 520-)מ 25%-עלה בכבנות (. מספר הנסיונות של 1,220-נסיונות ל 703

 58(.132-ל 047-)מ 30%

 07-05בגילאי  629-ו 04 -00בגילאי  394, 9עד גיל ילדים  09 :נסיונות ההתאבדות של ילדיםמספר  גדלעם הגיל  .0

 59 .04 מתחת לגילהיו  0201במהלך שנת ניסו להתאבד מהקטינים ש 40%כלומר,  (.0201בשנת )
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 מתוך סך נסיונות 04בנות מתחת לגיל נסיונות ההתאבדות של  יעורש גדל השנים האחרונות, 13לאורך  .1

, 12מנסיונות ההתאבדות שהתקבלו בחדר מיון היו של בנות עד גיל  12%-כ 0224ההתאבדות של בנות. בשנת 

 60.22%-כ 0201ובשנת  16%-כ 0217בשנת 

 חינוך
________________________________________________________________ 

 

בחינוך  20%-ו בחינוך העברי 79%ילדים במערכת החינוך, מהם  2,759,785 ( למדו0201/00) בבשנת תשפ" .1

ילדים במערכת החינוך, מהם  1,022,414( אז למדו 1757/62. זאת לעומת שנת הלימודים תש"ם )הערבי

 61(.13%בחינוך הערבי ) 155,004-( ו63%בחינוך העברי ) 1,201,212

 -)מ הזכאים לבגרות מכלל תלמידי י"בבאחוז עלייה ( חלה 0202/01-0216/17) פ"אתש –בין השנים תשע"ט  .0

 62(.54.2%-ל 47.5%

 היהי"ב -הנשירה של תלמידים בכיתות ז'(, שיעור 0201/00)ב תשפ"( לשנת 0202/01) פ"אבמעבר משנת תש .1

לשנת  תש"פבחינוך הערבי )שיעורים אלו מהווים ירידה לעומת המעבר משנת  0.9%-ו בחינוך העברי 0.3%

 63בחינוך הערבי(.  0.1%-בחינוך העברי,  %1.4, אז שיעורי הנשירה היו תשפ"א

)בה טופלו  תש"פלעומת שנת  08%-של כ עלייהקציני ביקור סדיר,  תלמידים בידי 85,209 טופלו תשפ"ב בשנת .2

 64תלמידים(. 61,103)בה טופלו תשפ"א לעומת שנת  1%-תלמידים ע"י קב"סים(, ושל כ 50,225

התלמידים המטופלים בתוכניות השונות של אגף א'  במספר 08%-של כ עלייהחלה  0201-0217בין השנים  .3

  65במשרד החינוך. )חינוך ילדים ונוער בסיכון(

תלמידי כיתות ד' בבתי הספר בחינוך הערבי היו ברמת ביצוע "נמוכה" או מ 82% (0201/00) בבשנת תשפ" .4

 66.העברי תלמידי כיתות ד' בחינוךבלבד בקרב  26%-לעומת כ, "נמוכה מאוד" בהבנת הנקרא בשפת אמם

 סביבה דיגיטלית
_________________________________________________________________ 

 

טיקטוק, פעילים בהיו מבני הנוער  54%אינסטגרם, ב פעילים היו (15-11מבני הנוער )בני  70%, 0201בשנת  .1

-, ומעל שעה ביוםציינו שהם משתמשים בטיקטוק  68% . מתוך המשתמשים,פייסבוקמבני הנוער פעילים ב 38%

 67ציינו זאת לגבי אינסטגרם ופייסבוק, בהתאמה.  00%-ו 41%

, הותקפו ע"י תוכניות פריצה לסמארטפון או למחשב האישי שלהם( חווד 15-11מבני הנוער ) 35%, 0201בשנת  .0

 68.זדוניות וכיוצ"ב
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 ילדים עם מוגבלויות
_________________________________________________________________ 

 

 29.0-לאלף ל 3.1-)מ 5.5פי  קצבת ילד נכהשיעורם לאלף של ילדים המקבלים  גדל 0201-ועד ל 1773מאז  .1

  69לאלף(.

 0202בשנת מהילדים בישראל הם עם מוגבלויות )לא כולל ילדים עם הפרעות קשב וריכוז(, ומספרם נאמד  9.5% .0

 70ילדים. 283,000-בכ

תלמידי שילוב תלמידים עם מוגבלויות למדו במסגרות רגילות ) אלף 075-כ (0201/00ב )בשנת הלימודים תשפ" .1

במסגרות ייעודיות לתלמידים עם מוגבלות תלמידים עם מוגבלויות למדו  002,500-(. כבסל אישי ובסל מוסדי

תלמידים למדו  35,322-תלמידים למדו בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים וכ 33,222-)מתוכם כ )"חינוך מיוחד"(

  71(.ייעודיותבמסגרות 

 

  תעסוקת ילדים וכלכלה
_______________________________________________________________ 

 

-ל 0217בשנת  8.0%-)מ 04%-בכירד בקרב בני גילם  העובדים 07-05בני , שיעור 0201-0217בין השנים  .1

7.0%.)72 

 43%-כירידה של  היו. זשנה 13-1בגיל  לילדים עבודה בפרסומות ובהופעותהיתרי  2,753ניתנו  0201 בשנת .0

 73היתרי עבודה. 4,866, בה ניתנו 0217בהשוואה לשנת 

(. זאת לעומת 01:22)עד בשעה  בלילה( 15-14)היתרים למעסיקים להעסקת בני נוער  030ניתנו  0201בשנת  .1

 74 .0217היתרים שניתנו למעסיקים בשנת  053

בה לא ) 0217לעומת שנת  20%-עלייה של כ, לא עבדו ולא למדו 07-05בני נוער בני  29,800-כ ,0201בשנת  .2

מקבוצת גיל זו, וזאת לעומת  6.6%-כ, לא עבדו ולא למדו 0201כך, בשנת  בני נוער(. 02,522-כ עבדו ולא למדו

 0217.75בשנת  15-13-מבני ה 3.5%

מבני  10.6%נוער ערבים ) ( שאינם עובדים ואינם לומדים גבוה משמעותית בקרב בני15-13הנוער ) שיעורם של בני 

-כ שהם מבני גילם, 2.1%בקרב בני נוער יהודים ) בהשוואה לשיעור המקבילנוער(  בני 13,622-כ שהםגילם, 

 76 נוער(. בני 12,222
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   בריאות ותאונות
_________________________________________________________________ 

 

 376,317)בה היו  0217משנת  0% של עלייה ,פניות של ילדים 608,056 לחדרי מיוןהגיעו  0201שנת  במהלך .1

 77.פניות של ילדים למיון(

בעקבות פגיעה חיצונית  30%-ומחלה, מכלל הפניות של ילדים לחדרי מיון היו בעקבות  69% ,0201במהלך שנת  .0

 78 .)טראומה(

 79 .מהפגיעות החיצוניות( 32%) נפילהלאשפוז הייתה  שהובילה ביותר השכיחה פגיעה החיצוניתה .1

 80(.0217בשנת  14,103)לעומת  תאונות דרכיםלחדרי מיון היו עקב מהפניות  05,485, 2021בשנת  .2

-)מ 0217לעומת תאונות דרכים ( שנפגעו ב12-2במספר הקטינים ) 25%-בשיעור של כ ירידהחלה  2021בשנת  .3

 81בהתאמה(. 2,087-ל 0,550

שנפגעו  14עד גיל  החשמליים והקורקינטיים רוכבי האופנייםמספר  006%-ב עלה 0201-0217בין השנים  .4

 82(.0201-ב 065-ל, 0217-ב 111-)מ ואושפזו

לפי )הגיל המינימאלי לנהיגה  14שנפגעו ואושפזו היו עד גיל  רוכבי האופניים החשמלייםמכלל  23% ,0201 תשנב .5

 83.החוק(

)בה נפגעו  0217לעומת  304%של  עלייה, שהושארו או נלכדו לבדם ברכבבגלל ילדים נפגעו  420, 0201בשנת  .6

 84ילדים(. 122

מתו  ילדים 8מתוכם , (0201ילדים בשנת  35)לעומת ילדים  25 מתו 0200של שנת  חופשת הקיץבמהלך  .7

 85 .טביעהילדים מתו ב 9-, ותאונות דרכיםב

-כ, וב נמצאו ליקויי בטיחותשנבדקו על ידי הרלב"ד, סביבות בתי הספר היסודיים בישראל מ 60%-, בכ0201בשנת  .12

באשכולות בבתי ספר יסודיים הנמצאים גבוה משמעותית בטיחות חמורים. שיעור זה  מהם נמצאו ליקויי 08%

אשר בהם הסיכוי למציאת ליקויי בטיחות חמורים יותר מכפול. בבתי ספר בשני  נמוכים,כלכליים -חברתיים

-7, ואילו בשני האשכולות הגבוהים ביותר )04%( הסיכוי למציאת ליקוי חמור הוא 0-1האשכולות הנמוכים ביותר )

 86.2%( הוא רק 12
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 רשימת מקורות

________________________________________________________________ 

 

1
 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השנתון הסטטיסטי לישראל, שנים שונות. 
2

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השנתון הסטטיסטי לישראל, שנים שונות. 
3

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השנתון הסטטיסטי לישראל, שנים שונות. 
4

 שנים שונות.הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השנתון הסטטיסטי לישראל,  
5

 משרד הפנים, מערך המחשוב, שנים שונות. 
6

 .0202, "השוויון בהכנסות )לפי נתונים מנהליים(-המוסד לביטוח לאומי, "ממדי העוני ואי 
7

 .0202, "השוויון בהכנסות )לפי נתונים מנהליים(-המוסד לביטוח לאומי, "ממדי העוני ואי 
8

 .0202, "שוויון בהכנסות )לפי נתונים מנהליים(ה-המוסד לביטוח לאומי, "ממדי העוני ואי 
9

 .0202, "השוויון בהכנסות )לפי נתונים מנהליים(-המוסד לביטוח לאומי, "ממדי העוני ואי 
10

 .0202, "השוויון בהכנסות )לפי נתונים מנהליים(-המוסד לביטוח לאומי, "ממדי העוני ואי 
11

 .0202, "בהכנסות )לפי נתונים מנהליים(השוויון -המוסד לביטוח לאומי, "ממדי העוני ואי 
12

 .0202, "השוויון בהכנסות )לפי נתונים מנהליים(-המוסד לביטוח לאומי, "ממדי העוני ואי 
13

 .0202, "השוויון בהכנסות )לפי נתונים מנהליים(-המוסד לביטוח לאומי, "ממדי העוני ואי 
14

 שנים שונות. משטרת ישראל, מחלקת אסטרטגיה, מדור הפקה ומדידת מידע, 
15

 משטרת ישראל, מחלקת אסטרטגיה, מדור הפקה ומדידת מידע, שנים שונות. 
16

 משטרת ישראל, מחלקת אסטרטגיה, מדור הפקה ומדידת מידע, שנים שונות. 
17

 משטרת ישראל, מחלקת אסטרטגיה, מדור הפקה ומדידת מידע, שנים שונות. 
18

 .0200משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שירות חקירות ילדים,  
19

 .0200משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שירות חקירות ילדים,  
20

 משטרת ישראל, מחלקת אסטרטגיה, מדור הפקה ומדידת מידע, שנים שונות. 
21

 ים שונות.משטרת ישראל, מחלקת אסטרטגיה, מדור הפקה ומדידת מידע, שנ 
22

 משטרת ישראל, מחלקת אסטרטגיה, מדור הפקה ומדידת מידע, שנים שונות. 
23

 משטרת ישראל, מחלקת אסטרטגיה, מדור הפקה ומדידת מידע, שנים שונות. 
24

 משטרת ישראל, מחלקת אסטרטגיה, מדור הפקה ומדידת מידע, שנים שונות. 
25

 מידע, שנים שונות.משטרת ישראל, מחלקת אסטרטגיה, מדור הפקה ומדידת  
26

 משטרת ישראל, מחלקת אסטרטגיה, מדור הפקה ומדידת מידע, שנים שונות. 
27

 .0200, 0205מסכם לשנת  521המשרד לביטחון פנים, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, דו"ח מוקד  
28

 .0200, 0205מסכם לשנת  521המשרד לביטחון פנים, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, דו"ח מוקד  
29

פיש וד"ר -בישראל(, פרופ' יוסי הראל HBSCהתפקודית של בני נוער בישראל )סקר ההשפעה המתמשכת של תקופת הקורונה על רווחתם הנפשית ו 
 .0205רותם מאור, 

30
 .0200תחום העמדת מידע לציבור, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,  
31

 .0200." 0205סיכום ממצאים,  –והטיפול בהן  –משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. "פניות לעובדים סוציאליים לפי חוק הנוער  
32

 .0200." 0205סיכום ממצאים,  –והטיפול בהן  –"פניות לעובדים סוציאליים לפי חוק הנוער  ,משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 
33

 .0200." 0205סיכום ממצאים,  –והטיפול בהן  –"פניות לעובדים סוציאליים לפי חוק הנוער  ,ודה, הרווחה והשירותים החברתייםבמשרד הע 
34

 .0200." 0205סיכום ממצאים,  –והטיפול בהן  –משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. "פניות לעובדים סוציאליים לפי חוק הנוער  
35

 .0200." 0205סיכום ממצאים,  –והטיפול בהן  –וחה והשירותים החברתיים. "פניות לעובדים סוציאליים לפי חוק הנוער משרד העבודה, הרו 
36

 .0200." 0205סיכום ממצאים,  –והטיפול בהן  –משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. "פניות לעובדים סוציאליים לפי חוק הנוער  
37

 .0200." 0205סיכום ממצאים,  –והטיפול בהן  –רותים החברתיים. "פניות לעובדים סוציאליים לפי חוק הנוער משרד העבודה, הרווחה והשי 
38

 .0200." 0205סיכום ממצאים,  –והטיפול בהן  –משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. "פניות לעובדים סוציאליים לפי חוק הנוער  
39

 .0200." 0205סיכום ממצאים,  –והטיפול בהן  –משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. "פניות לעובדים סוציאליים לפי חוק הנוער  
40

 מאיירס ג'וינט ברוקדייל, ילדים עם מוגבלות בישראל: מחקר ארצי. 
41

 .0200." 0205סיכום ממצאים,  –והטיפול בהן  –משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. "פניות לעובדים סוציאליים לפי חוק הנוער  
42

 .0200." 0205סיכום ממצאים,  –והטיפול בהן  –משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. "פניות לעובדים סוציאליים לפי חוק הנוער  
43

 .0200ודה, הרווחה והשירותים החברתיים, תחום העמדת מידע לציבור, משרד העב 
44

בתי חולים, קופות החולים וטיפות חלב לגבי איתור קטינים  –משרד הבריאות, השירות הארצי לעבודה סוציאלית, 'סיכום הדיווחים במערכת הבריאות  
 .0200, '0205נפגעי אלימות במשפחה ותקיפה מינית שנת 

45
 .0200ה, הרווחה והשירותים החברתיים, תחום העמדת מידע לציבור, משרד העבוד 
46

 .0205משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,  דו"ח חופש המידע,  
47

 .0200משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, תחום העמדת מידע לציבור,  
48

 .0200לציבור, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, תחום העמדת מידע  
49

 .0205משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, דו"ח חופש המידע,  
50

 .0205משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, דו"ח חופש המידע,  
51

 משטרת ישראל, מחלקת אסטרטגיה, מדור הפקה ומדידת מידע, שנים שונות. 
52

 .0200משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, תחום העמדת מידע לציבור,  
53

 משטרת ישראל, מחלקת אסטרטגיה, מדור הפקה ומדידת מידע, שנים שונות. 
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 משרד הבריאות, אגף המידע, שנים שונות. 

55 Bilu, et al. 2021. Mental health assessment of Israeli adolescents before and during the COVID-19 pandemic (pre-

print). https://doi.org/10.1101/2022.01.06.22268809 
56 Bilu, et al. 2021. Mental health assessment of Israeli adolescents before and during the COVID-19 pandemic (pre-

print). https://doi.org/10.1101/2022.01.06.22268809 
57

 .0200ד החינוך, שירות פסיכולוגי ייעוצי, משר 
58

 משרד הבריאות, אגף המידע, שנים שונות. 
59

 משרד הבריאות, אגף המידע, שנים שונות. 
60

 משרד הבריאות, אגף המידע, שנים שונות. 
61

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השנתון הסטטיסטי לישראל, שנים שונות. 
62

 פ"ב.תש , תמונה חינוכית ארצית,משרד החינוך 
63

 , תמונה חינוכית ארצית, תשפ"ב.משרד החינוך 
64

 .0200(, חינוך ילדים ונוער בסיכון) א' משרד החינוך, אגף 
65

 .0205(, חינוך ילדים ונוער בסיכון) א' משרד החינוך, אגף 
 .0200דוח ארצי לשנת הלימודים תשפ"ב.  –משרד החינוך, נתוני הישגים לימודיים בשפת אם לכיתה ד'  66
67

 .0205בזק, דו"ח החיים הדיגיטלים  
68

 .0205בזק, דו"ח החיים הדיגיטלים  
69

 , שנים שונות.יטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנוןהמוסד לב 
70

 מאיירס ג'וינט ברוקדייל, ילדים עם מוגבלות בישראל: מחקר ארצי. 
71

 .0200בחינוך המיוחד", יוני מרכז המידע והמחקר של הכנסת, "נתונים על פעילותן של וועדות אפיון וזכאות  
72

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השנתון הסטטיסטי לישראל, שנים שונות. 
73

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מינהל הסדרה ואכיפה, שנים שונות.  
74

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מינהל הסדרה ואכיפה, שנים שונות.  
75

 לסטטיסטיקה, השנתון הסטטיסטי לישראל, שנים שונות. הלשכה המרכזית 
76

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השנתון הסטטיסטי לישראל, שנים שונות. 
77

 שנים שונות. ,משרד הבריאות, אגף המידע 
78

 .0200, משרד הבריאות, אגף המידע 
79

 .0200, משרד הבריאות, אגף המידע 
80

 .שנים שונות, משרד הבריאות, אגף המידע 
81

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השנתון הסטטיסטי לישראל, שנים שונות. 
82

גלגינוע( מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה. דו"ח נתוני היפגעות מאופניים וקורקינטים ) 

 שנים שונות.חשמליים, 
83

ומדיניות בריאות, המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה. דו"ח נתוני היפגעות מאופניים וקורקינטים )גלגינוע( מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה  

 שנים שונות. חשמליים,
84

 .0200בטיחות ילדים,  –בטרם  
85

 .0200בטיחות ילדים,  –בטרם  
86

 .0205מוסדות החינוך, מפקד מעטפת הבטיחות בסביבות   –הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, דו"ח מסכם  


