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00 בשנת  2021, 853,000 ילדים, 

שהם 28.0% מסך הילדים 
בישראל, חיו בעוני. שיעור הילדים 

העניים ב-2021 עמד  על כ-28%. 
שיעור זה גבוה יותר משיעור 

הילדים העניים ב-2020 (27.2%).

שיעור הילדים העניים בישראל

תשלומי העברה

בשנת 2021, כ-24% מכלל 
הילדים העניים נחלצו מהעוני 

הודות לתשלומי ההעברה, 
לעומת כ-30% בשנת 2020.

שיעור הילדים שחיו בעוני, 
ללא תשלומי העברה 
בשנת 2021, עמד על 

כ-37%.
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44.8%
53.3%

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

44.8% מהמשפחות בהן 4 ילדים ומעלה ו-53.3% 
מהמשפחות בהן למעלה מ-5 ילדים חיות מתחת 

לקו העוני בשנת 2021.

מהילדים החרדים 
חיו מתחת לקו העוני 

בשנת 2021. 

מהילדים הערבים 
חיו מתחת לקו 

העוני בשנת 2021. 

מהילדים היהודים 
חיו מתחת לקו העוני 

בשנת 2021. 

21.2% 49% 47.1%



חינוך

בשנת תשפ"ב 

טופלו 85,209 
תלמידים בידי קציני ביקור סדיר, 

עלייה של כ-18% לעומת שנת תש"פ 
(בה טופלו 72,447 תלמידים ע"י קב"סים).
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+ 18%

85,209

ביקורי קב״סים

בין השנים 2021-2019 חלה

עלייה של כ-18% 
במספר התלמידים המטופלים

בתוכניות השונות של אגף חינוך 
ילדים ונוער בסיכון במשרד החינוך.



בין השנים 2021-2019, חלה עלייה של 47% 
במספר התיקים שנפתחו בגין עבירת 

הטרדה מינית כלפי קטינים. 
להערכתנו, העלייה במספר העבירות 

של הטרדה מינית כלפי קטינים קשורה 
לעבריינות רשת. 

47%

בשנת 2021 נפתחו 
14,596 תיקים 

(פליליים וט.מ.) 
בגין עבירות נגד קטינים 

בתוך המשפחה 
ומחוצה לה.

 10,573 תיקים נפתחו בגין 
עבירות מחוץ למשפחה 

(72% מכלל התיקים).

 4,027 תיקים נפתחו 
בגין עבירות במשפחה 
(כ-28% מכלל התיקים)

בין השנים 2021-2019, חלה

עלייה של כ-19% במספר הילדים נפגעי 
עבירות מין ואלימות שטופלו במרכזי הגנה.

ילדים נפגעי עבירה והיפגעות ברשת

מספר התיקים (פליליים וט.מ.)  שנפתחו בגין 
עבירות מין כלפי קטינים 

עלה בשנים 2021-2019 בכ-10% 
(מ-2,368 תיקים ב-2019 ל-2,604 ב-2021). 

+10%
2019

2021



בשנת 2021, 35% מבני 
הנוער (17-13) חוו פריצה 
לסמארטפון או למחשב 

האישי שלהם, הותקפו ע"י 
תוכניות זדוניות וכיוצ"ב.

ילדים נפגעי עבירה והיפגעות ברשת

54%

38% 71%

בין השנים 2021-2018, חלה עלייה של 144% בתיקים שנפתחו 
רובן עבירות  כאשר  ברשת,  ילדים  כנגד  פרטיות  בגין עבירות 
של פרסום תצלום משפיל.

בין השנים 2021-2018, חלה עלייה 
של 48% במספר התיקים שנפתחו 
בגין עבירות מין כנגד ילדים ברשת.  

בין השנים 2021-2019 
חלה עלייה של 54% 
במספר הפניות למוקד 105.

144%

54%

48%

71% מבני הנוער (בני 17-13) היו פעילים באינסטגרם, 54% מבני  בשנת 2021, 
מתוך  בפייסבוק.  פעילים  הנוער  מבני   38% בטיקטוק,  פעילים  היו  הנוער 
ו-63%  ביום,  שעה  מעל  בטיקטוק  משתמשים  שהם  ציינו   68% המשתמשים, 

ו-22% ציינו זאת לגבי אינסטגרם ופייסבוק, בהתאמה. 
*בשקף זה, הביטוי "עבירות ברשת" מתייחס לעבירות בתיקים שסומנו כ-'קשורים לאינטרנט' במערכת המשטרתית.



בשנת 2021 הופנו 59,933 דיווחים חדשים 

על קטינים לטיפולם של עובדים סוציאליים לחוק הנוער, 

עלייה של כ-8% במספר הדיווחים לעומת השנה הקודמת 

(בשנת 2020 הופנו 55,321 דיווחים לעובדים סוציאליים לחוק נוער). 

הגורמים המפנים השכיחים ביותר 
של דיווחים חדשים על קטינים לטיפולם של עובדים 

סוציאליים לחוק הנוער בשנת 2021 הם 

+8%
55,321

59,933

23% מהדיווחיםצוותים חינוכיים

23% מהדיווחיםגורם טיפולי אחר
עו"ס במחלקה

17% מהדיווחיםלשירותים חברתיים

79%
בין השנים 2021-2019, חלה עלייה של כ-79% במספר הילדים 

והנוער החשופים לאלימות בין הוריהם המטופלים במסגרת מרכזים 
למניעת אלימות במשפחה (מ-830 בשנת 2019 ל-1,484 בשנת  2021).

79%

בין השנים 2021-2019,  
חלה עלייה של כ-55% במספר הפניות 

לגבי חשד לאלימות כלפי ילדים ונוער
למוקד 118  

(מ-1,075 פניות ב-2019 ל-1,670 בשנת 2021).

+55%

118

2021 2019

ילדים בסיכון



בשנת 2021, 420 ילדים נפגעו בגלל 

שהושארו או נלכדו לבדם ברכב, 
עלייה של 304% לעומת 2019 (בה נפגעו 104 ילדים).

בריאות ותאונות
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בין השנים 2021-2019 עלה ב-116% 
מספר רוכבי האופניים והקורקינטיים החשמליים 

מתחת לגיל 16 שנפגעו ואושפזו (מ-133 ב-2019, ל-287 ב-2021).

בשנת 2021, 23% מכלל רוכבי האופניים 
החשמליים שנפגעו ואושפזו היו מתחת לגיל 16 

(הגיל המינימאלי לנהיגה לפי החוק).
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נסיונות התאבדות של ילדים

בין השנים 2021-2019, חלה עלייה של כ-19% 
בביקורי ילדים במיון פסיכיאטרי  
(מ-5,368 ביקורים ב-2019 ל-6,389 בשנת 2021). 

מספר הבנות שביקרו במיון פסיכיאטרי בשנים אלה עלה בכ-30%, 
ואילו מספר הבנים עלה בכ-8% .

בין השנים 2021-2019, 
מספר נסיונות ההתאבדות של ילדים ובני נוער 

שהתקבלו בחדר מיון

 עלה בכ-13% 
(מ-925 נסיונות ל-1,042). 

מספר הנסיונות של בנות עלה בכ-25% (מ-702 ל-831), 
ושל בנות בגיל 14 ומטה בכ-30% (מ-269 ל-350).

בריאות הנפש

1,042

925

עם הגיל גדל מספר נסיונות ההתאבדות של ילדים: 
40% מהקטינים שניסו להתאבד במהלך שנת 

2021 היו מתחת לגיל 14. 

עד גיל 9

גילאי 
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8%30%


