
עוני

1 מכל 5 ילדים יהודים 
 חי מתחת לקו העוני

 21%

שיעור הילדים העניים שנחלצו מעוני 
הודות לתשלומי העברה

כמעט 1 מכל  3 
ילדים בישראל חי מתחת לקו העוני 

מאז שנת 2000 בולטת מאוד השחיקה ביכולתם של תשלומי
 בשנת 2000ההעברה והמיסים לצמצם את ממדי העוני

29% 12% 11%
בשנת 2017 בשנת 2018

חלה ירידה בתחולת 
העוני של ילדים 

במשפחות ערביות

זאת לעומת

 57.8%

 60.7% 
בשנת 2017

חלה עלייה בתחולת 
העוני של ילדים

במשפחות  חרדיות   

זאת לעומת

 60.4%

 55.4% 
בשנת 2017
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פנאי

כ- 30% 
מההורים מושיבים 

תינוקות עד גיל שנה 
מול המסך

)בגיל 9-6(
הורים מאפשרים לילדיהם "זמן מסך" 

עלייה ב"זמן המסך" של ילדים 
בגיל 9-6.

יותר הורים לא מגבילים את "זמן המסך" 
של ילדיהם

20182017

43%
26%

 30%26%24%

לא חשבו שיש 
חסרונות

חשבו שיכולה לפגוע 
בבריאות ילדיהם 

חשבו שיכולה לפגוע ביחסים 
החברתיים של ילדיהם

עמדות הורים לילדים בגילאי 13-6 באשר לחשיפה ממושכת של ילדים למסכים 

 8%
מאפשרים 
3-5 שעות

 13%
 כלל לא מאפשרים 

 43%
 לא 
מגבילים 

 36%
מאפשרים עד שעתיים

כ- 50% 
מהילדים קיבלו 
סמארטפון 
לראשונה בגילאי 
12 - 10
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נפגעי עבירה
מספר התיקים הפליליים שנפתחו 

בגין עבירות מין כלפי קטינים 
גדל מאז 2011 ועד ל- 2018 

ב- 2018 נפתחו 16,424
תיקים בגין עבירות נגד קטינים 

עליה של 
כ- 27% 

2011 2018

2,544
 76% 

12,527

 24%
3,897

2,001

עבירות מחוץ למשפחה 

עבירות בתוך המשפחה 
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כשליש מבני הנוער ׁׁׁ)12 - 17( 

דיווחו שנחשפו לעבירות של ביוש, השפלה 
או חרם כלפיהם או כלפי מישהו אחר ברשת, 

לפחות פעם אחת במהלך השנה האחרונה

דיווחו לגורם כלשהו על פגיעה ברשת 

היפגעות ברשת

דיווחו שנחשפו לפגיעות של איום או אלימות 
מילולית כלפיהם או כלפי מישהו אחר ברשת 

לפחות פעם אחת במהלך השנה האחרונה.

25%

33%

כרבע מבני הנוער ׁׁׁ)12 - 17(

2018 2017

בני נוער שנחשפו לפנייה בעלת אופי מיני או הטרדה מינית 
ברשתות החברתיות כלפיהם או כלפי מישהו אחר 

לפחות פעם אחת במהלך השנה האחרונה

רק 49% 
מבני הנוער שדיווחו 

שנחשפו לפגיעה 
בהם או במישהו אחר 
ברשתות החברתיות, 
דיווחו על כך לגורם 

כלשהו

28%

17%

19%

11%

פנייה בעלת 
אופי מיני    

הטרדה מינית 
באמצעות הפצת 

תמונות או 
סרטונים 
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אובדנות
עם הגיל גדל מספר נסיונות ההתאבדות של ילדים

  534
גילאי 15 - 17  

33
ילדים עד גיל 9

309
גילאי 10 - 14

השנתון 2019

מספר הקטינים עד גיל 14 שניסו 
להתאבד גדל בעשור האחרון

עלייה של % 62 

211 342
20182008

ילדים ובני נוער הגיעו לחדרי מיון 
לאחר ניסיון התאבדות  ב- 2018

876

221
בנים פי 3 

ממספר 
הבנים

655
בנות


