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 1): הוסף לוח 15/11/2017(עדכון 
 2017לאומי -לקט נתונים לרגל יום הילד הבין

 Selected Data for the International Child Day 2017 

-וסיית המדינה. מתוכם כמאוכל 33%ם שה), 17-0(בני  מיליון ילדים 2.852 חיו בישראל 2016בסוף  •
) 3.1%אלף ילדים ( 88) ועוד 25.3%אלף ילדים ערבים ( 722) מיליון ילדים יהודים, 71.6%( 2.042

 שסווגו כאחרים (בלתי מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין ונוצרים לא ערבים).

הווים הילדים מ יפו-תל אביבחיפה וב; 40%-הוא כבאוכלוסייה חלקם היחסי של הילדים  בירושלים •
 ) מאוכלוסיית העיר., בהתאמה21%-ו 23%כחמישית (

 ממוצעב 2.43משקי בית שבהם יש ילדים בגילים אלו) היה ב( למשק בית 17ילדים עד גיל מספר ה •
מספר הילדים הממוצע תושבים),  100,000-ברמה הארצית. מבין הערים הגדולות (המונות יותר מ

ממוצע הנמצא  בת ים. בעיר 3.04 -ובירושלים  3.40 - בבני ברק, 3.53- בבית שמשה ביותר הי הגבוה
 . 1.78 –למשק בית  17הנמוך ביותר של ילדים עד גיל 

 8%-אלף ילדים, שהם כ 219-מהילדים). כ 92%-(כ גרו עם שני ההוריםמרבית הילדים בישראל  •
 ).90%רו עם אמם (ג הורית-במשפחה חדמהילדים, גרו עם הורה אחד בלבד. רוב הילדים שגרו 

 .מהנערות שנישאו היו מוסלמיות 95%-כ. 17נערות עד גיל  828בישראל  נישאו 2015במהלך  •

ילדים  3.11-הנשים בישראל נאמד בשל  1שיעור הפריון הכוללילדים.  181,405נולדו  2016בשנת  •
 בממוצע לאישה.

מהנערות לא  6%-לכיהודיות.  53-מוסלמיות ו 243, מתוכן ילדו 17נערות עד גיל  302 ,2016בשנת  •
 זו לידה ראשונה. ההיית

חלה עלייה בשיעורי הלמידה בגנים הציבוריים  )2015/16ו (לתשע" )2009/10( בין השנים תש"ע •
 שר לייחס להחלטתתלמידים לאלף. את העלייה אפ 920-תלמידים לאלף ילדים ל 826-, מ5-3בגילים 

חובה הוד , בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג, להרחיב את חוק לימ2012מינואר  4088הממשלה 
 .)2012/13( תשע"גב, החל 4-3 הגיליםוליישמו גם על 

, לעומת 74.7%-) ל2015/16( ומבין הניגשים לבחינות הגיע בתשע" שיעור הזכאים לתעודת בגרות •

  ה.בתשע" 74%
                                              

 שיעור פריון כולל בתקופה מסוימת הוא מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה, בהנחה 1
 ) יתקיימו התנאים הבאים: 49-15שבמשך תקופת הפריון שלה (גילים 

 הסגוליים לפי גיל שהיו קיימים באותה תקופה.. סיכוייה ללדת בכל גיל יהיו בהתאם לשיעורי הפריון א
 . האישה תחיה עד סוף תקופת הפריון שלה.ב

http://www.cbs.gov.il/
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 ה) לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוה17-12בני נוער (בגילי  1,822 למדו) 2016/17( ז”בשנת תשע •
גדל מספר בני הנוער שלמדו לתואר ראשון  ,)2015/16ו (”תשע -בהשוואה לשנה הקודמת בישראל, 

 ).0.8% (עלייה של

מההכנסה למשק בית  1.3הייתה גבוהה פי  ההכנסה הכספית הממוצעת נטו למשק בית עם ילדים •

ש"ח, בהתאמה) וההוצאה הכספית הממוצעת הייתה גבוהה פי  14,074-ש"ח ו 17,811(ללא ילדים 

 ש"ח, בהתאמה). 10,564-ש"ח ו 15,527( 1.5

נפגעו בתאונות  2016כולל תאונות שאירעו ביהודה והשומרון) בשנת   1,לפי דיווחי המשטרה (תיקי ת"ד •
נפצעו  2,559-נפצעו קשה ו 187ילדים,  31. מתוכם, נהרגו 14-0ילדים בגיל  2,777עם נפגעים  דרכים

 .)2,788( 2015בהשוואה למספר הילדים שנפגעו בתאונות דרכים בשנת  0.4%-ירידה של כזוהי  קל.

 ) באוכלוסייה 17-0חלקם של הילדים (בני 
 722) ילדים יהודים, 71.6%(מיליון  2,042-ם כ). מתוכ17-0מיליון ילדים (בני  2.852חיו בישראל  2016בסוף 

כאחרים (בלתי מסווגים לפי דת במרשם  ) שסווגו3.1%אלף ילדים ( 88ילדים ערבים  ועוד  )25.3%( אלף

 האוכלוסין ונוצרים לא ערבים).

מהאוכלוסייה הערבית  40%-, כמהאוכלוסייה היהודית 32%-. כ17ילדים עד גיל  יומאוכלוסיית ישראל ה 33%-כ

אחוז הילדים בקרב האוכלוסייה הערבית נמצא במגמת ירידה משנות . ילדים יוה מאוכלוסיית האחרים 23%-וכ

. ירידה באחוז הילדים 40%-כ 2016, בשנת 44%-כ 2010-היו ילדים, ב 47%-כ 2005-, כך למשל, ב2000-ה

 2000-בתחילת שנות האישה לצע ממובילדים  4-ירידה מרמה של כ - ברמות הפריוןירידה בעיקר מ תנובעהערבים 

 . 2016בשנת  3.11-ול 2010בשנת  3.5-ל
 

 אוכלוסייה בשנים נבחרותהקבוצות בילדים אחוז ה - 1תרשים 

 
 ילדים, לפי יישוב, מחוז וצורת יישוב

אלף במחוז   367.8 ,אלף ילדים מתגוררים במחוז המרכז 668.2 :הילדים בישראל חיים במרכז הארץמ כמחצית

, אלף ילדים 750.4באזור הצפון (מחוז הצפון ומחוז חיפה) מתגוררים  אלף במחוז ירושלים. 436.7-ו תל אביב

 אלף.  437.3 -ובמחוז הדרום 
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 2016, במחוזותהילדים  - אלוח 
 

 

א ימודיעין עילית ה ).37.3%כפריים (יישובים ) נמוך יותר מזה שב32.6%עירוניים אחוז הילדים (ביישובים 

. נטור 20.7% -אחוז הנמוך ביותר עם הואילו קריית ים  ,64.4% -שוב העירוני עם אחוז הילדים הגבוה ביותר יהי

 -אחוז הנמוך ביותר עם הישוב אחווה היואילו  ,69.1% - אחוז הילדים הגבוה ביותרעם ההוא הישוב הכפרי 

4.5%. 

), 51.8%בית שמש (ב היהאחוז הילדים הגבוה ביותר ושבים) ת 100,000-ערים הגדולות (המונות יותר ממבין ה

נמוך מהרמה הארצית הילדים אחוז . בשאר הערים הגדולות )39.5%(ובירושלים  )47.3%(בבני ברק ואחריו 

 הם ילדים. 21%-ם כבת יביפו ו-תל אביבב). 33%(

 אחוז הילדים בערים הגדולות - בלוח 
 2016תושבים),  100,000-(המונות יותר מ

 אחוז עיר
 הילדים

 51.8 בית שמש
 47.3 בני ברק
 39.5 ירושלים
 31.3 אשדוד
 30.7 רחובות

 29.8 פתח תקווה
 27.8 נתניה

 27.4 אשקלון
 26.7 באר שבע

 26.0 חולון
 24.5 ראשון לציון

 23.0 חיפה
 22.3 רמת גן

 21.0 יפו-תל אביב
 20.9 בת ים

 
  

 מספר ילדים מחוז
 (באלפים)

 אחוז הילדים
 במחוז

 40.3 436.7 ירושלים
 33.2 465.2 הצפון
 28.6 285.2 חיפה

 31.6 668.2 המרכז
 26.5 367.8 תל אביב

 35.1 437.3 הדרום
 48.0 191.6 אזור יהודה והשומרון
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 2016, *17-0בני ילדים נמוך של אחוז חוז גבוה וא עםיישובים עירוניים וכפריים  - גלוח 

האחוז  עם העירונייםעשרת היישובים 
   17-0בני ילדים ביותר של הגבוה 

האחוז  עם הכפרייםעשרת היישובים 
 17-0בני ילדים ביותר של הגבוה 

 ילדיםהאחוז  שם יישוב  ילדיםהאחוז  שם יישוב
 69.1 נטור  64.4 מודיעין עילית

 69.1 אבנת  61.7 ביתר עילית
 67.1 מצפה אילן  60.0 אלעד
 67.0 פני חבר  57.2 חורה

 65.8 מחנה יתיר  56.2 תל שבע
 65.8 ברוכין  55.5 בנגב-ערערה

 65.4 נגוהות  55.2 כוכב יעקב
 64.7 נטע  54.0 כסיפה

 64.5 כפר פינס  54.0 ביר הדאג'
 64.4 רתמים  53.8 שלום-שגב

האחוז  עם העירונייםעשרת היישובים 
  17-0בני ילדים ביותר של  הנמוך

האחוז עם  הכפרייםעשרת היישובים 
 17-0בני ילדים ביותר של  הנמוך

 ילדיםהאחוז  שם יישוב  ילדיםהאחוז  שם יישוב
 17.3 מסילות  23.4 קריית ביאליק

 17.1 בני דרור  23.2 נצרת עילית
 16.5 האון  23.0 חיפה

 16.1 שורש  22.7 קריית מוצקין
 16.0 גורנות הגליל  22.6 בני עי"ש

 13.7 לפידות  22.3 רמת גן
 12.5 נווה זוהר  22.2 נשר

 8.7 ביתן אהרן  21.0 יפו-תל אביב
 8.6 עמוקה  20.9 בת ים

 4.5 אחווה  20.7 קריית ים
 הוא מוסד מוסדי יישוב ;לא כולל יישובים מוסדייםתושבים.  5,000-יישובים עירוניים המונים יותר מ*
 .אחר יישוב של המוניציפלי בתחום כלול שאינו, יישוב של תכונות עם 

 

 3ובמשפחות 2במשקי בית 17ילדים עד גיל 
אלף ילדים). משקי  2,681-כובהם ( 17-0דים בני אלף) משקי בית עם יל 1,104-היו יותר ממיליון (כ 2016בשנת 

-היו משקי בית עם ילדים (כ 41%-מסך משקי הבית בישראל. מבין משקי הבית היהודים כ 45%-בית אלו היו כ

 אלף).  244בקרב הערבים ( 66%-אלף), בהשוואה ל 832

ושבים), נמצא כי יותר ממחצית ממשקי הבית בערים ת 100,000-מבין הערים הגדולות בישראל (המונות יותר מ

. בתל , בהתאמה)51%-ו %58%, 73-(כ 17משקי בית עם ילדים עד גיל  יובית שמש, בני ברק וירושלים ה

 .24% - 17פו נמצא האחוז הנמוך ביותר של משקי בית עם ילדים עד גיל י-אביב

                                              
קבוצת אנשים הגרים יחד בדירה אחת באופן קבוע ברוב ימות השבוע ויש כמוגדר כאדם אחד או  משק בית 2

אינם כוללים משק בית יכול לכלול אנשים שאינם קרובי משפחה. הנתונים להם תקציב הוצאות משותף למזון. 
מקור הנתונים:  .ים בדרום)ומשקי בית בקיבוצים, במוסדות, במעונות סטודנטים ומחוץ ליישובים (בדוילדים ב

 .2016סקרי כוח אדם 
מוגדרת כשני אנשים או יותר במשק בית אחד הקשורים ביניהם כבעל ואישה, כהורה וילד, כזוג ללא  משפחה 3

י מקור הנתונים: סקר .הוריו), או כאחים (ללא בני זוג וללא ילדים משלהם)נישואין, כסב ו/או סבתא ונכד (ללא 
 .2016כוח אדם, 
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דים מהילדים היהודים גרו כיל 8%-ים בבית) כמהילדים גרו כילדים יחידים במשפחה (ללא אחים שגר 7%-כ

 - % מהילדים הערבים. אחוז זה היה גבוה במיוחד בקרב עולי בריה"מ (לשעבר)4-יחידים במשפחה, בהשוואה לכ

18%. 
 

 ילדים הגרים עם זוג הורים או עם הורה יחיד 
רו גמהילדים,  8%-שהם כ אלף ילדים, 219-מהילדים). כ 92%-מרבית הילדים בישראל גרו עם שני ההורים (כ

 ).90%מם (יורית גרו עם אה-עם הורה אחד בלבד. רוב הילדים שגרו במשפחה חד

עם  - 15%רווק, עם הורה  - 17%רה גרוש, גרו עם הו 62%-הוריות, כ-בקרב הילדים היהודים במשפחות חד

הילדים הערבים במשפחות  % נוספים גרו עם הורה אלמן. בין6-מבן/בת הזוג, וכיחיד נשוי החי בנפרד הורה 

עם הורה  25%-גרו עם הורה גרוש ו 33%גרו עם הורה נשוי החי בנפרד מבן/בת זוגו,  39%-הוריות, כ-החד

 אלמן.
 

 17נישואין ולידות בקרב נערות עד גיל 
 %95-מכלל הנשים שנישאו בשנה זאת. כ %1.5-כ 17,4נערות עד גיל  828נישאו בישראל  2015במהלך שנת 

 - 16%-היו ממחוז ירושלים ו 77% ו,מהנערות שנישאו היו מוסלמיות. מבין הנערות המוסלמיות שנישאו בשנה ז

 ממחוז הדרום.

זו  הות לא הייתמהנער 6%-לכיהודיות.  53-מוסלמיות ו 243, מתוכן 17נערות עד גיל  302 ילדו 2016בשנת 

 ראשונה.הלידה ה

 עבודה

 מצב התעסוקה במשקי בית עם ילדים
 4.8% -אלף ילדים) חיו במשקי בית ללא מועסקים  181-(כ 17מכלל הילדים עד גיל  6.8% 2016בשנת 

 סייה הערבית.באוכלו 12.7%-באוכלוסייה היהודית ו
 

 2016, לדים במשקי בית לפי מספר המועסקים במשק הביתי -לוח ד 
 ערבים יהודים סה"כ 

 669.2 1,969.5 2,682.5 (אלפים)סה"כ 
 100.0 100.0 100.0 באחוזיםסה"כ 

 87.3 95.2 93.2 משקי בית עם מועסקים
 43.0 73.3 66.2 + מועסקים 2מזה: עם  

 12.7 4.8 6.8 משקי בית ללא מועסקים
 

  

                                              
מהנישאות המוזכרות כאן  7%שנים.  18-שנים ל 71-עלה גיל הנישואין החוקי בישראל מ 2013בסוף שנת  4

 ודיווחו באיחור על כך למרשם האוכלוסין.  2014-2012נישאו למעשה בשנים 
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 17-15עבודה ולימודים בקרב בני 
 בדו.עלא למדו ולא  5.9%ילו עבדו ולא למדו וא 1.8%למדו,  92.4% - 17-15אלף נערים בני  212-מתוך כ

 לא למדו ולא עבדו. 4.3%עבדו ולא למדו ואילו  1.1%למדו,  94.7% 17-15אלף נערות בנות  202-מתוך כ

 % מהנערות.3.1-מהנערים ו 5.1% -א למדו ולא עבדו ל 4.1%אלף),  287-(כ 17-15בקרב היהודים בגילים 

 .מהנערות 7.1%-מהנערים ו 7.6 -לא למדו ולא עבדו  7.4%אלף),  121-בקרב הערבים בגילים אלו (כ

 חינוך

 ילדים בגני למידה שיעורי

 383,575ביקרו בגני הילדים הציבוריים (גני משרד החינוך ומעונות היום)  )2009/10( בשנת הלימודים תש"ע

חלה ) 2015/16( ולתשע") 2009/10(תש"ע  . בין השנים5-3ילדים בגילים  363,070, מתוכם 6-3ילדים בגילים 

אלף. את לתלמידים  920-אלף ילדים ללתלמידים  826-, מ5-3ורי הלמידה בגנים הציבוריים בגילים עלייה בשיע

, בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג, להרחיב את 2012מינואר  4088העלייה אפשר לייחס להחלטת הממשלה 

גני הילדים ב . בשנת תשע"ג ביקרו)2012/13( תשע"גב, החל 4-3 הגיליםחובה וליישמו גם על החוק לימוד 

 ילדים. 469,616 -) 2015/16( ו, ובתשע"5-3ילדים בגילים  416,199

תלמידים  738-מ – העלייה הגדולה ביותר בשיעורי הלמידה בגנים הציבוריים בתקופה זו נצפתה בקרב הערבים

יותר . בקרב היהודים נצפתה עלייה מתונה ותלמידים לאלף ילדים בתשע" 856-לאלף ילדים בתש"ע ועד ל

 תלמידים לאלף ילדים). 944-ל 864-(מ

בשנת  .תלמידים לאלף ילדים 688על עמד בגנים הציבוריים המבקרים  3בגיל בשנת תש"ע שיעור התלמידים 

תלמידים  869-עלה ל הוא ודים, ובתשע"תלמי 781-תשע"ג, עם תחילת יישום הרחבת החוק, עלה השיעור ל

 תלמידים לאלף ילדים 842-מ( 4הלמידה בשנים אלה נצפתה בגיל לאלף ילדים. עלייה חדה יותר בשיעורי 

 ).בתשע"ו 941-לו בתשע"ג 916-ל, בתש"ע

 
 2016-2010, בשנים 5-3יעורי למידה בגנים של משרד החינוך ובמעונות יום בגילים ש - 2תרשים 
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 נבחנים בבחינות הבגרות

 74%, לעומת 74.7%-) ל2015/16( ובתשע"שיעור הזכאים לתעודת בגרות מבין הניגשים לבחינות הגיע 

  ה.בתשע"

בחינוך העברי, . , בהתאמה62.7%לעומת  78.8% –בחינוך העברי שיעור הזכאים גבוה מזה שבחינוך הערבי 

, ובפיקוח 80.4% על - , בפיקוח מינהל חינוך דתי82.8%בפיקוח הכללי, שיעורי הזכאות לבגרות עמדו על 

. רוב הניגשים לבחינות הבגרות בפיקוח החרדי 35.8% על -רוב בתי הספר אינם מגישים לבגרות בו החרדי, ש

שיעורי הזכאות בקרב הבנות גבוהים מהשיעורים בקרב הבנים: בנים.  981בנות ניגשו לעומת  4,560 -הן בנות 

 5, בהתאמה.%52.4לעומת  %71.4 -בהתאמה, ובחינוך הערבי  ,%76.8לעומת  %80.5 -בחינוך העברי 

הן בחינוך העברי  ככל שעולה מספר שנות הלימוד של האם, כך עולים סיכויי התלמיד לזכאות לתעודת בגרות.

שנות לימוד ומעלה  16מם השכלה של יוהן בחינוך הערבי שיעורי הזכאות בקרב הניגשים לבחינות הבגרות שלא

בחינוך  ;שנות לימוד) 8השכלה נמוכה (עד  מםיהיו גבוהים יותר בהפרש ניכר מהשיעורים בקרב ניגשים שלא

 ., בהתאמה52%לעומת  89.5% -, ובחינוך הערבי 66.3%לעומת  91.2% -העברי 

, 66.9%-שיעור העומדים בדרישות הסף של האוניברסיטאות מבין הניגשים לבגרות הגיע בחינוך העברי ל

 בחינוך הערבי. 46.6%לעומת שיעור של 

 6נשירת תלמידים

יב -ת התלמידים בכיתות אנשיר אחוזעמד , )2016/17( זובמעבר לתשע" )2015/16( ותשע"הלימודים בשנת 

  , בדומה לשנה הקודמת. 1.6%על 

בהתאמה. אחוז  ,2.2%לעומת  1.4% -החינוך הערבי מזה של תלמידי אחוז נשירת תלמידי החינוך העברי נמוך 

אחוז נשירת התלמידים בחינוך הערבי ואילו בנשירת התלמידים במהלך תשע"ו בחינוך העברי נותר ללא שינוי, 

 בתשע"ה). 2.0%עלייה (לעומת  נרשמה

) מאשר בחינוך העברי 3.5%נשירת תלמידים בקרב תלמידי חט"ב ובתיכונים גבוהה יותר בחינוך הערבי (

)2.2%.( 

רת הבנות בכיתות אלה עומד על יב. אחוז נשי-י בנשירת בנים לעומת נשירת בנות בכיתות זניכר פער משמעות

 .3.3%, לעומת אחוז נשירת הבנים שעומד על 1.7%

  

                                              
במערכת חינוך זו שפת ההוראה היא  - חינוך ערבי במערכת חינוך זו שפת ההוראה היא עברית. - חינוך עברי 5

בתי הספר הלא רשמיים שבפיקוח משרד החינוך, בתי את ערבית. מערכת זו כוללת את בתי הספר הרשמיים ו
מזרח ירושלים הספר הממשלתיים ובתי הספר של סוכנויות הסעד במזרח ירושלים. לא כולל מוסדות פרטיים ב

 שאינם בפיקוח משרד החינוך.
או  )2015/16(ו תלמיד נחשב לנושר אם עזב את הלימודים במהלך שנת הלימודים תשע"  -תלמיד נושר  6

לא הוגדרו כנושרים: תלמידים שעזבו את הלימודים במהלך שנת הלימודים  ז.במעבר לשנת הלימודים תשע"
וכן  ,ימים ברצף 100לימודים ושהו בחו"ל לפחות את ה, תלמידים שעזבו )2016/17(ז "אך חזרו בתשעו תשע"

כולל קובץ . התלמידים של משרד החינוךהקובץ מקור הנתונים הוא  תלמידים שעברו מבית ספר אחד לאחר.
חינוך ממלכתי וחינוך  -במוסדות חינוך רשמיים   ה;החינוך היסודי, חטיבת הביניים והחטיבה העליונ את תלמידי

 הכוללים בעיקר חינוך חרדי. - ובמוסדות לימוד מוכרים שאינם רשמיים, מלכתי דתימ
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 ובמעבר )2015/16(ב שנשרו ממערכת החינוך של משרד החינוך בתשע"ו י-תלמידים בכיתות א -לוח ה 

 , לפי דרגת כיתה ומין)2016/17(לתשע"ז 

 

תלמידים סה"כ 
שהתחילו ללמוד 
בשנת הלימודים 

תשע"ו בבתי 
ספר שבפיקוח 
 משרד החינוך

סה"כ 
תלמידים 

שנשרו במהלך 
תשע"ו 
ובמעבר 
 לתשע"ז

אחוז 
 נשירה

אחוז נשירה 
בשנה 

הקודמת: 
תשע"ה 
ובמעבר 
 לתשע"ו

 1.6 1.6 27,599 1,699,492 סה"כ תלמידים
 0.7 0.8 7,208 898,961 סה"כ -ו -א

 0.8 0.8 3,827 459,869 בנים
 0.6 0.8 3,381 439,092 בנות

 2.6 2.5 20,391 800,531 סה"כ -יב -ז
 3.6 3.7 14,989 405,551 בנים
 1.4 1.4 5,402 394,980 בנות

   חינוך עברי
 1.4 1.4 18,010 1,258,790 סה"כ תלמידים

 0.7 0.8 5,171 673,202 ו-א
 2.2 2.2 12,839 585,588 יב-ז

   חינוך ערבי
 2.0 2.2 9,589 440,702 סה"כ תלמידים

 0.8 0.9 2,037 225,759 ו-א
 3.4 3.5 7,552 214,943 יב-ז

 

 תיקים פליליים של בני נוער
היו  מהם %5.29. 12-18בני נוער בגיל  9,951-ל 7תיקים פליליים נפתחו )51/4120( התשע" בשנת •

בני נוער בגילים אלה. שיעור בעלי  1,000לכל  10תיקים פליליים היה  עם 18-12בנים. שיעור בני 

מן השיעור בקרב הבנות  9.0) היה גבוה פי 18באוכלוסייה בקרב הבנים ( 1,000-תיקים פליליים ל

-14בני  1,000-בעלי תיקים פליליים ל 2-). שיעור בעלי תיקים פליליים עולה עם העלייה בגיל, מ2(

 .18-17בני  1,000-בעלי תיקים פליליים ל 20-, ל12

ספר שבפיקוח משרד בקרב תלמידים בבתי  )2014/15( התשע" שיעור בעלי תיקים פליליים בשנת •

 7.9, פי מאשר בקרב תלמידי בתי הספר שבפיקוח משרד החינוך 3.11פי  היה גבוה 8ההכלכל

  .פורמליות ת לימודורמבני הנוער שלא נמצאו במסג 2.1ופי הגבוהות  תלמידי הישיבותמ

 
  

                                              
 רות מסוג סמים, מין, רכוש ואלימות.יעב - רות המיוחס להם חמוריתיקי פ"א, שאופי העב 7
 בתי ספר תעשייתיים ובתי ספר לחניכים שבפיקוח משרד הכלכלה. 8



9 
 15.11.2017  2017לאומי -יום הילד הבין לקט נתונים לרגל

 )2015/16(ו ספורטאים פעילים בשנת תשע"
מכלל הספורטאים  60.5%שהם  ,62,849על  17-7עמד מספר הספורטאים הפעילים בגיל  ובשנת תשע"

 ). הבשנת תשע" 58.8%הפעילים בכל הגילים (

 11-7 יםגילה . בין2.8%על , מקרב אומדן האוכלוסייה בגילים אלו עמד 17-7שיעור הספורטאים הפעילים בני 

הספורטאים עולה שיעור  13-12קרב בני . ב0.4%עמד על נמוך יחסית והיה הספורטאים הפעילים שיעור 

 - 14א בגיל נמצ זהגילים בטווח של ספורטאים פעילים  השיעור הגבוה ביותר. 7.1%-ל הגיע עדוהפעילים 

 5.0%זה על  עמד שיעור 17הספורטאים הפעילים, ובגיל בשיעור  הירדחלה  ,לאחר מכן עם העלייה בגיל. 8.6%

 ). 3תרשים  ו(רא

 
  ,מתוך סך האוכלוסייה באותו גיל ספורטאים פעילים לפי גילשיעור  - 3תרשים 

 )2015/16( ותשע"

 
 בהתאמה). ,79.8%לעומת  20.2%היה נמוך באופן ניכר מאחוז הבנים ( 17-7אחוז הבנות הספורטאיות בגילים 

) בענפים אישיים. חמשת ענפי 26%) מתאמנים בענפים קבוצתיים, והיתר (74%הספורטאים בגילים אלה (רוב 

), 3,475), כדורעף (16,116, כדורסל ()ספורטאים פעילים 21,650(הם: כדורגל  ההספורט הנפוצים בגילים אל

   ספורטאים פעילים). 1,745(וטניס ) 2,956התעמלות אמנותית (
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 ומדעהשכלה גבוהה 

 בני נוער הלומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה
) לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה 17-12בני נוער (בגילי  1,822) למדו 2016/17( ז”בשנת תשע

סטודנטים  316-סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה ו 1,175סטודנטים באוניברסיטאות,  331בישראל, מתוכם: 

 .במכללות הלא מתוקצבות) 181-ו  ע"י משרד החינוך במכללות המתוקצבות 135(מהם  במכללות אקדמיות

 ). 0.8%הנוער שלמדו לתואר ראשון (עלייה של  מספר בניגדל  ,)2015/16ו (”תשע -בהשוואה לשנה הקודמת 

 
  )2016/17-2008/9( ז”תשע-תשס"ט, גילהלומדים לתואר ראשון, לפי  בני הנוער - 4 תרשים

 
 

יצוין כי מספר בני הנוער  .ומטה 14 בני נוער בגילי למעט ,ים בכל קבוצות הגילהשנים עלה מספר הלומדעם 

 .הוכפלכמעט  17-ו 16גילי ב

  )2016/17-2008/9( ז”תשע-תשס"ט, תחום לימודנוער הלומדים לתואר ראשון לפי בני  - 5 תרשים

 
 

 .83.9%-ל 61.2%-מעם השנים עלה חלקם היחסי של הלומדים מדעים והנדסה 
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  )2016/17-2008/9( ז”תשע-תשס"ט, סוג מוסדומדים לתואר ראשון, לפי בני נוער הל - 6 תרשים

 
 

 .64.5%-ל 71.7%-עם השנים ירד חלקם היחסי של הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מ

 
 )2016/17( ז”ני הנוער הלומדים לתואר ראשון, לפי מוסד לימודים וגיל, תשעב -לוח ו 

גיל / סוג 
 מוסד

מכללות  אוניברסיטאות סה"כ
אקדמיות 
 מתוקצבות

מכללות אקדמיות 
 לא מתוקצבות

האוניברסיטה 
 הפתוחה

 1,175 181 135 331 1,822 סה"כ
 14 3 - - 17 ומטה 13

14 306 6 - 71 229 
15 415 13 5 40 357 
16 547 133 51 23 340 
17 537 179 79 44 235 

 .חוסר מקרים=   -
 

 23.3%ירידה של (במכללות האקדמיות שלמדו  20.6%-ב מספר בני הנוער ירד) 2016/17( ז”בשנת תשע

 9.5%-בעלה הוא  באוניברסיטה הפתוחה ,לא מתוקצבות)מכללות הב18.5%צבות ושל במכללות המתוק

 .1.8%-ובאוניברסיטאות ירד מספרם ב

). 64.5%( ז”בני נוער לקראת תואר ראשון בתשעהאוניברסיטה הפתוחה הייתה המוסד האקדמי שבו למדו רוב 

), במכללה האקדמית נתניה 7.2%), במרכז האקדמי לב (11.9%אילן (-שאר בני הנוער למדו באוניברסיטת בר

 . 2.4% -וביתר המוסדות  3.0( - למנהלמכללה ה -מסלול האקדמי ), ב4.6%), באוניברסיטת חיפה (6.3%(

 106-וגי) וח-למדו מקצוע אחד (מסלול חד 541באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות, למדו בני הנוער ש 647מבין 

 163סטודנטים), אך רבים למדו מתמטיקה ( 374וגי). הרוב למדו מדעי המחשב (ח-למדו שני מקצועות (מסלול דו

 סטודנטים).  61סטודנטים) ופיזיקה (
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סטודנטים), מדעי  610היו: מדעים ( 9פתוחההמקצועות הנלמדים בקרב בני הנוער שלמדו באוניברסיטה ה

 70ביולוגיה (סטודנטים),  109סטודנטים), מדעי המחשב ( 145סטודנטים), מתמטיקה ( 175החברה (

  .סטודנטים) 66לימודים כלליים במדעי הרוח (ו סטודנטים)

 19.9%-ו הפתוחהבאוניברסיטה  35.8%היוו  . בנותמבני הנוער שלמדו באוניברסיטאות היו בנות 18.7%

של הבנות . בכל סוגי המוסדות, שיעוריהן א מתוקצבות)בל 20.4%-במתוקצבות ו 19.3%( במכללות האקדמיות

 53.0%בקרב כלל הסטודנטים לתואר ראשון (של הנשים (בכל הגילאים) היו נמוכים בהשוואה לשיעוריהן 

ללות במכ 55.0%מהן  קדמיותבמכללות הא 56.2%-באוניברסיטה הפתוחה ו 57.2%באוניברסיטאות, 

 ).תבמכללות הלא מתוקצבו 58.2%-המתוקצבות ו

 14( למדה באוניברסיטאותמתוכם הקבוצה הגדולה ביותר למדו במוסדות להשכלה גבוהה,  ערביםבני נוער  33

 ערבים במוסדות להשכלה גבוהה.בני נוער  25למדו ) 2015/16(תשע"ו, קודמת הסטודנטים). בשנה 

-אשכולות חברתייםהסטודנטים לתואר ראשון היו מיישובים שבבני הנוער מ 40.8%), 2016/17ז (”בשנת תשע
בקרב הלומדים . )7-4(אשכולות  היו מיישובים שבאשכולות בינוניים 47.0%-ו )10-8גבוהים (אשכולות כלכליים 

 בינוניים.היו מישובים שבאשכולות  70.3%במכללות האקדמיות הלא מתוקצבות, 

 מקבלי תארים
) קיבלו תואר עד שנת 69.9%( 202מתוכם  ,שלמדו לתואר ראשון 17בני  289 ) היו2008/9ט (שס"בשנת ת

 ).2015/16תשע"ו (

 בלבד.בני נוער  4 קיבלו תואר) 2015/16(ו ”בשנת תשע

 
  

                                              
 למדו הסטודנטים.שאליו השתייכו עיקר הקורסים שבאוניברסיטה הפתוחה הכוונה היא למקצוע  9
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 2016נתונים מתוך סקר הוצאות משק הבית 
משקי בית  2,497,400-משקי הבית, המייצגים כ 8,903נדגמו בסקר הוצאות משק הבית  2016בשנת 

 באוכלוסייה.
 ילדים בממוצע). 2.4( משקי בית עם ילדים יוממשקי הבית ה 45%

 בממוצע במשקי בית ללא ילדים. 1.2לעומת  ,בממוצע 1.8 יהמספר המפרנסים במשקי בית עם ילדים ה
 

 )7הוצאות והכנסות של משקי בית (תרשים 
 11לחודש וההוצאה הכספית ש"ח 15,751למשק בית הייתה  10ההכנסה הכספית הממוצעת נטו 2016בשנת 

 1.3לחודש. ההכנסה הכספית הממוצעת נטו למשק בית עם ילדים הייתה גבוהה פי  ש"ח 12,792הייתה 

בהתאמה) וההוצאה הכספית הממוצעת הייתה  ש"ח, 14,074-ו ש"ח 17,811מההכנסה למשק בית ללא ילדים (

 בהתאמה). ש"ח, 10,564-ו ש"ח 15,527( 1.5ה פי גבוה
מההכנסה הכספית הממוצעת נטו  87.2%בקרב משקי בית עם ילדים ההוצאה הכספית הממוצעת היוותה 

 75.1%במשקי בית ללא ילדים ההוצאה הכספית היוותה ואילו ), 91.0% -(במשקי בית עם שלושה ילדים ויותר 

 מההכנסה.
 -ער בין ההוצאה הכספית להכנסה הכספית נטו גדל בקרב משפחות עם ילדים בחמש השנים האחרונות, הפ

עד שני  שבהםנקודות האחוז במשקי בית  3.6נקודות האחוז בקרב סך משקי הבית עם ילדים,  2.6עלייה של  

ם שלושה ילדים או יותר. לעומת זאת, בקרב משפחות ללא שבהשקי בית נקודות האחוז בקרב מ 6.4-ילדים ו

 ם הפער נותר ללא שינוי.ילדי
 

 2016-ו 2011 שקי בית עם וללא ילדיםמל אחוז ההוצאה הכספית הממוצעת מההכנסה הכספית נטו - 7 תרשים
 

 

                                              
 בריאות ביטוח ,לאומי ביטוח(החובה  תשלומי ניכוי לאחר ברוטו כספית בית: הכנסה למשק נטו כספית הכנסה 10

 המס פי כללי על חושבו אלא ,שנחקרו הבית ממשקי ישירות התקבלו לא החובה הכנסה). תשלומי ומס
 .במשק הנהוגים

 .דיור שירותי על ההוצאה אומדן ללא ,ושירותים מוצרים צריכת על בפועל מוציא הבית שמשק ההוצאה 11

 -
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 )ז(לוח  לתצרוכת במשקי בית על פי סעיפים ראשייםכוללת הוצאות 
לחודש בממוצע.  ש"ח 18,744בקרב משקי בית עם ילדים הייתה  12ההוצאה הכוללת לתצרוכת 2016בשנת 

 הוצאה זו כוללת את אומדן ההוצאה על שירותי דיור בבעלות וכן את ההוצאה הכספית.
במשקי בית עם במעט  גדולההוצאה החודשית לתצרוכת למשק בית  ך כלמססעיף המזון אחוז ההוצאה על 

 במשקי בית ללא ילדים.  16.1%-, בהשוואה ל17.2% -ילדים 

על סעיף חינוך, תרבות ובידור ילדים בלי משקי בית פי שניים מההוצאה של יותר מ עם ילדים מוציאיםמשקי בית 

 בהתאמה).מסך ההוצאה,  8.4%ם שה, ש"ח1,129מסך ההוצאה, לעומת  14.7%ם שה, ש"ח 2,752(
במשקי בית עם ילדים אחוז ההוצאה על בריאות מסך ההוצאות לתצרוכת נמוך יותר מאשר במשקי בית ללא 

 , בהתאמה).6.8%לעומת  4.7%ילדים (

 2016, וללא ילדים ילדים שקי בית עםמהוצאה חודשית לתצרוכת ל - זוח ל

   סך הכל ללא ילדים עם ילדים
שלושה ילדים 

 ויותר
עד שני 
     סך הכל ילדים

            
 ה (אלפים)ימשקי בית באוכלוסי 2,497.4 1,376.3 1,121.0 689.3 431.8

                    
6.2  

              
4.0  

            
4.8  

           
2.1  

           
 ממוצע נפשות במשק הבית  3.3

                    
1.7  

              
 ממוצע מפרנסים במשק הבית 1.5 1.2 1.8  1.9

 הכנסה כספית נטו למשק בית 15,751 14,074 17,811 18,113 17,330
 הוצאה כספית למשק בית  12,792 10,564 15,527 15,369 15,779
 הוצאה כוללת לתצרוכת למשק בית 15,805 13,411 18,744 18,436 19,235

   הרכב תצרוכת באחוזים
 הוצאה כוללת לתצרוכת למשק בית 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
 מזון (ללא ירקות ופירות) 13.4 12.6 14.1 13.9 14.4
 ירקות ופירות 3.3 3.5 3.1 3.1 3.2

 דיור 24.3 27.7 21.4 21.7 21.0
 תחזוקת הדירה ומשק הבית 9.1 9.4 8.7 8.5 9.0
 ריהוט וציוד לבית 3.9 3.2 4.5 4.2 5.0
 הלבשה והנעלה 3.3 2.7 3.8 3.6 4.1
 בריאות 5.7 6.8 4.7 5.1 4.1

 חינוך, תרבות ובידור 11.8 8.4 14.7 13.9 15.9
 תחבורה ותקשורת 20.3 20.5 20.1 21.2 18.4
 מוצרים ושירותים אחרים 5.0 5.2 5.0 4.9 5.0

  

                                              
 דירה שירותי לצריכת הוצאה זקיפת וכן ,שירותים או מוצרים קניית על הבית משק שמשלם התשלומים כל סך 12

 דמי ,ריבית גם לעיתים כוללים התשלומים .)כתצרוכת ולא כהשקעה מוגדרת אלה מוצרים קניית שכן( ורכב
 הגעת ביום למוצר כהוצאה נחשב המלא הקנייה וסכום ,קבלתו יום לפי נחשבת מוצר קניית .התקנה או הובלה
 או מוצר חשבון על הבית משק שמשלם מקדמה ,ולכן .חלקי תשלום שולם זה למועד עד אם גם ,לדירה המוצר
 אלא לתצרוכת כהוצאה נחשבים-אינם ,בבית נמצא שכבר מוצר חשבון על חוב החזר או נתקבל שטרם שירות

 .החיסכון כהגדלת
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 )ח(לוח  הוצאות לתצרוכת לפי מוצרים נבחרים
פרוס, לחמניות ופיתות, ממרח שוקולד, אחיד וככל שמספר הילדים במשק בית עולה, כך עולה ההוצאה על לחם 

 חטיפים, דגני בוקר ומעדני חלב.
 שמספר הילדים במשק בית עולה, כך עולה ההוצאה על נסיעה באוטובוס.ככל 

 במשקי בית עם ילדים, לעומת משקי בית ללא ילדים.  1.5גדול פי  ניידתשלום ממוצע על טלפון 
בחודש,  ש"ח 46לעומת  ש"ח 94פי שניים ממשקי בית ללא ילדים (מ יותרמשקי בית עם ילדים תורמים 

ם עד שני ילדים שבהפי שניים ממשקי בית יותר מם שלושה ילדים ומעלה תורמים השבבהתאמה), ומשקי בית 

 בחודש, בהתאמה). ש"ח 62בחודש לעומת  ש"ח 144(
 

 2016 ,וללא ילדים ילדים הוצאה חודשית ממוצעת בש"ח על מבחר מוצרים למשקי בית עם - חלוח 

  עם ילדים 
ללא 
   סך הכל ילדים

שלושה ילדים 
 ויותר

עד שני 
     סהכ ילדים

                        
5  

               
2  

             
3  

             
2  

             
 לחם אחיד שחור ולבן  3

                     
13  

               
7  

          
10  

             
5  

             
 לחם פרוס  7

                     
21  

             
25  

          
23  

          
27  

          
 לחם מיוחד  25

                     
40  

             
28  

          
33  

          
13  

          
 לחמניות וכעכים  22

                     
52  

             
32  

          
40  

          
15  

          
 פיתות  26

                     
66  

             
42  

          
51  

          
18  

          
 חטיפים  33

                     
39  

             
27  

          
32  

          
10  

          
 דגני בוקר  20

                     
50  

             
39  

          
43  

          
19  

          
 מעדני חלב וגבינה  30

                     
11  

               
9  

             
9  

             
3  

             
 ממרח שוקולד וממרח קקאו  6

                   
422  

           
580  

        
519  

        
386  

        
 ארוחות מחוץ לבית  446

                     
68  

             
53  

          
59  

          
44  

          
 נסיעה באוטובוס  51

                        
8  

             
11  

          
10  

          
14  

          
 נסיעה במונית מיוחדת  12

                     
52  

             
44  

          
47  

          
56  

          
 טלפון נייח, חשבון שוטף  52

                   
196  

           
198  

        
197  

        
132  

        
 טלפון סלולרי, חשבון שוטף  162

                   
123  

           
156  

        
143  

        
133  

        
 רכי עישוןוסיגריות, טבק וצ  138

                   
144  

             
62  

          
94  

          
46  

          
 תרומות למפעלים ומוסדות  68
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 )ט(לוח קיימה -בני תחבורה ותקשורת בעלות על מוצרי
הבעלות על מוצרי תחבורה ילד אחד או שניים אחוז במשקי בית עם למעט ממיר דיגיטלי וקונסולת משחקים, 

 ותקשורת גבוה יותר מאשר במשקי בית עם שלושה ילדים ויותר.
מנויים לאינטרנט, ואילו במשקי בית ללא ילדים  77.2%-ו בבעלותם מחשבממשקי הבית עם ילדים יש  83.4%-ל

 מנויים לאינטרנט.  73.9%-מחשב ו 73.8%-ל
טלוויזיה בכבלים או בלוויין נמוכים יותר במשקי בית עם ילדים אחוזי הבעלות על טלוויזיה ושיעור המנויים על 

כן, ככל שיש יותר ילדים במשק הבית, כך אחוזי הבעלות על טלוויזיה ושיעור  מאשר במשקי בית ללא ילדים. כמו

המנויים על כבלים או לוויין קטנים יותר (ייתכן שהסיבה לכך היא שחלק ניכר ממשקי הבית עם שלושה ילדים 

 תר הם ערבים או חרדים).ויו

 .משקי בית ללא ילדיםמבלבד  60.3%ממשקי הבית עם ילדים יש יותר מטלפון נייד אחד, לעומת  95.2%-ל

 בלבד ממשקי בית ללא ילדים.  60.9%ממשקי הבית עם ילדים יש מכונית אחת לפחות, לעומת  81.8%-ל
 

 2016, וללא ילדיםילדים במשקי בית עם  תחבורה ותקשורת נבחריםבעלות על מוצרי  - טלוח 

  עם ילדים 
ללא 
  סך הכל ילדים

                             סך הכל עד שני ילדים שלושה ילדים ויותר
72.6  

              
89.2  

        
82.8  

        
90.9  

        
 טלוויזיה  87.3

                         
35.8  

              
55.0  

        
47.6  

        
62.7  

        
 יןינוי לטלוויזיה בכבלים או בלווימ  55.9

                         
13.2  

              
13.2  

        
13.2  

          
9.5  

        
 ממיר דיגיטלי  11.2

                         
78.6  

              
86.4  

        
83.4  

        
73.8  

        
 מחשב ביתי  78.1

                         
69.5  

              
82.1  

        
77.2  

        
73.9  

        
 אינטרנט  75.4

                         
47.4  

              
55.1  

        
52.1  

        
31.3  

        
 טאבלט  40.7

                         
28.3  

              
27.0  

        
27.5  

          
5.7  

        
 קונסולת משחקים  15.5

                         
99.2  

              
99.7  

        
99.5  

        
95.2  

        
 טלפון נייד  97.1

                         
94.6  

              
95.5  

        
95.2  

        
60.3  

        
 שני טלפונים ניידים ויותר  75.9

                         
78.9  

              
83.6  

        
81.8  

        
60.9  

        
 מכונית אחת לפחות  70.3
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 )9-ו 8משקי בית עם ילדים לפי עשירונים (תרשימים 
ניתן לראות כי בעשירון התחתון משקי הבית  13משקי הבית לפי עשירוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית,בחלוקת 

ככל שהעשירון עולה, שיעור משקי הבית עם ילדים יורד. בעשירון שו ,מסך משקי הבית 65.3%עם ילדים מהווים 

 .18.4% להעליון שיעור משקי הבית עם ילדים עומד ע
ים ויותר ככל שהעשירון עולה, כך שיעורם מסך האוכלוסייה קטן. בעשירון התחתון גם במשקי בית עם שלושה ילד

 מסך משקי הבית. 3.5%ובעשירון התחתון הם מהווים רק  40.5%משקי הבית עם שלושה ילדים ויותר מהווים 
 .33.9% -השביעי ם עד שני ילדים נמצא בעשירון שבההשיעור הגבוה ביותר של משקי בית 

 
 שיעור משקי בית עם ילדים וללא ילדים לפי עשירוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית, לפי מספר - 8תרשים 
 2016ילדים, 

 
 

מההוצאה החודשית  3.3ההוצאה החודשית של משקי בית עם ילדים בעשירון העליון על סעיף החינוך גבוהה פי 

 , בהתאמה).ש"ח 806-ו ש"ח 2,668של משק בית עם ילדים בעשירון התחתון (
בעשירון העליון,  - הוצאות המרכזיות של משקי בית עם ילדים מתוך סעיף החינוך, הפערים גדולים אף יותרב

ם על חוגי 12.8על צהרונים ופי  11.4על מעונות יום, משפחתונים וגנים, פי   3.5משקי בית עם ילדים מוציאים פי 

 ושיעורי עזר מאשר משקי בית עם ילדים בעשירון התחתון.
 

  

                                              
 יותר מתאים בסיס ליצור מנת על .נתונה מהכנסה לקיים שאפשר החיים רמת על משפיע הבית משק גודל 13

 גם מקובל .לנפש הכנסה לפי להשוותם נהוג ,שונה נפשות מספר בעלי בית משקי של החיים רמת להשוואת
 מהכנסה האפשרית החיים רמת על ושווה אחיד באופן משפיע אינו בית במשק הנפשות שמספר ,להניח
 .אחיד סולם לפי הנפשות מספר של שקלול נערך לכן .לגודל יתרונות ,הנחה אותה לפי ,שקיימים משום ,נתונה

 הולך שולי משקל ניתן ,הנפשות מספר שעולה ככל ;נפשות שתי בן בית משק בסיס כיחידת קובע הסולם
 נפשות למספר הבית משק גודל את מתרגמים זה סולם באמצעות .הבית למשק המתווספת נפש לכל ופוחת

 .סטנדרטיות

24.8 29.5 29.3 33.5 28.6 33.9 30.7 28.1 22.6 14.9 

40.5 28.2 22.9 19.1 
15.5 12.9 13.1 9.6 

7.5 
3.5 

34.7 42.3 47.8 47.5 55.8 53.3 56.1 62.3 69.9 
81.6 

 -

 20.0

 40.0
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 80.0
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א

עד שני ילדיםעשירונים שלושה ילדים לפחות ללא ילדים
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ה הוצאה חודשית ממוצעת של משקי בית עם ילדים על סעיפי חינוך נבחרים, לפי עשירוני הכנס - 9תרשים 
 2016נטו לנפש סטנדרטית, 

 
 

 נפגעים בתאונות דרכים

 לא כולל תאונות שאירעו באזור יהודה והשומרון  14תיקי ת"ד, -בתאונות דרכים  נפגעים
אנשים,  22,236תאונות דרכים עם נפגעים, שבהן נפגעו  12,015נחקרו על ידי משטרת ישראל  2016בשנת  •

בהשוואה למספר הילדים שנפגעו בתאונות  0.7%-עלייה של כ 15),12%( 0-14ילדים בגיל  2,572מתוכם 

 ). 2,555( 2015דרכים בשנת 

 117( נפצעו קשה 175בנות),  9-בנים ו 16נהרגו ( 25: 2016מתוך הילדים שנפגעו בתאונות דרכים בשנת  •

 בנות).  1,116-בנים ו 1,256נפצעו קל ( 2,372-בנות) ו 58-בנים ו

ילדים  10כי הרגל שנפגעו). מכלל הול 18%-ילדים הולכי רגל בתאונות דרכים (כ 607נפגעו  2016בשנת  •

את הכביש לא במעבר  שנהרגו חצו 3-ילדים מבין ה 2מהם נהרגו בעודם חוצים את הכביש ( 3מתוכם נהרגו, 

 ). חצייה

 נפגעו בעת שחצו במעבר חצייה. 75%-), כ428מבין הילדים שנפגעו בעת חציית כביש ( •

חלקם של הילדים הערבים מבין הנפגעים גבוה מחלקם היחסי באוכלוסיית הילדים בישראל. הילדים  •

מהילדים שנפגעו בתאונות דרכים  37%-מאוכלוסיית הילדים בישראל, לעומת כ 25%-הערבים מהווים כ

 . 2016מהילדים שנהרגו בשנת  72%-וכ

 12ילדים נפצעו קשה ( 15ילדים נהרגו (בנים),  3ילדים:  48מתוכם  16רוכבי אופניים 236נפגעו  2016בשנת  •

 בנות).  3-בנים ו 27נפצעו קל ( 30-בנות) ו 3-בנים ו

  

                                              
תאונת דרכים עם נפגעים מסוג ת"ד: תאונת דרכים שמעורב בה לפחות כלי רכב אחד בנסיעה, ושנפצע בה אדם אחד לפחות ושהוגדרה במשטרה  14

 כתאונה שנחקרת על ידה (תיק "ת"ד").
 .0-14ילדים, הכוונה לילדים בני  בכל מקום שכתוב 15
 לא כולל אופניים חשמליים. 16
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 תיקי ת"ד, באזור יהודה והשומרון  -נפגעים בתאונות דרכים 
בהן נפגעו ותאונות דרכים עם נפגעים באזור יהודה והשומרון,  560נחקרו ע"י משטרת ישראל  2016בשנת  •

בהשוואה  12%-של כ ירידהנפצעו קל,  187-נפצעו קשה ו 12נהרגו,  6ילדים:  205אנשים. מתוכם  1,341

 ). 233( 2015למספר הילדים שנפגעו בתאונות דרכים בשנת 

 
 והשומרוןכולל באזור יהודה  ,אופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים תאונות דרכים שהיו מעורבים בהן

שנחקרות ע"י המשטרה וסווגו בתיקי ת"ד ודיווחים למשטרה על תאונות עם נפגעים קל, שסווגו כולל תאונות 
 במשטרה בתיקי "כללי עם נפגעים" ואינן נחקרות ע"י המשטרה

 
תאונות  264( אופניים חשמלייםתאונות שבהן היו מעורבים  1,402אירעו  2016לפי דיווחי המשטרה, בשנת  •

בני אדם. מתוכם,  1,536סווגו במשטרה כסוג תיק ת"ד והשאר כ"כללי עם נפגעים"). בתאונות אלו נפגעו 

 נפצעו קל.  165-נפצעו קשה ו 10ילדים:  176נפגעו 

 אופניים חשמליים,ו מעורבים נפגעים בעקבות תאונות דרכים שבהן הי 410בנוסף, בבתי החולים אושפזו  •

בני אדם מבין הנפגעים שלא דווחו  ISS17 ,43ילדים. על פי המדד הרפואי  116שלא דווחו למשטרה, מתוכם 

. מבין לא ידוע)  ISS(לשני נפגעים ערך פצועים קל 269-, ופצועים בינוני 96למשטרה היו פצועים קשה, 

 .לא ידוע) ISS(לילד אחד ערך  פצועים קל 81-פצועים בינוני ו 28פצועים קשה,  6הילדים: 

 49-בני אדם ב 53נפגעו בשנה זו  ,ושדווחו למשטרה קורקינטים חשמלייםבהן היו מעורבים שבתאונות  •

 49-ו נפצעו קשה 3אדם אחד נהרג, תאונות מסוג ת"ד והשאר מסוג "כללי עם נפגעים") מהם:  14תאונות (

 נפצעו קל.  11-קשה ו נפצעאחד  ילדים: 12נפצעו קל. מתוכם נפגעו 

ושלא דווחו למשטרה, אושפזו  קורקינטים חשמלייםבעקבות תאונות דרכים שבהן היו מעורבים נוסף על כך,  •

מבין הנפגעים שלא דווחו אדם אחד  ,ISSילדים. על פי המדד הרפואי  14נפגעים, מתוכם  20בבתי החולים 

 . מבין הילדים:לא ידוע) ISS(לאחד ערך  פצועים קל 14-בני אדם היו פצועים בינוני ו 4 נפצע קשה,למשטרה 

 פצועים קל. 10-פצועים בינוני ו 3אחד היה פצוע קשה, 

בקרב רוכבי . שנפגעו בתאונות דרכים הם בנים האופניים החשמליים והקורקינטים החשמלייםרוב רוכבי  •

נות בתאו 80%-פגעים בתאונות שדווחו למשטרה היו בנים, ומהנ 79% - 14-0גיל ב האופניים החשמליים

מתוך הנפגעים בתאונות שדווחו  67% - הקורקינטים החשמלייםשלא דווחו למשטרה. כך גם בקרב רוכבי 

 מתוך הנפגעים בתאונות שלא דווחו למשטרה. 71%-למשטרה היו בנים, ו

                                              
נו מדד אנטומי (עם היבטים פיזיולוגיים) למדידת חומרת הפציעה ולבדיקת סיכויי הישרדות של י) הInjury Severity Score )ISSהמדד הרפואי  17

בחנות טראומה), והוא אשיטת קידוד  - AIS) Abbreviated Injury Scale-פצוע. המדד מחושב על פי נתוני הפציעה בהתבסס על אבחנות ה
 ISS-(החומרה הקשה ביותר). לצורך קביעת ה 75-(החומרה הקלה ביותר) ל 1מאפשר הערכת חומרה גם לפציעה מורכבת. ציון המדד נע בין 

לושת האזורים הפצועים בדרגת החומרה הגבוהה ) בשAISאזורי פציעה ומחושב כסכום ריבועי ערך חומרת הפציעה (עפ"י  6-מחולק הגוף ל
 ביותר. 

  .קשה מאוד -+ 25; קשה - 24-16; בינוני - 14-9; לק - 8-1רמות חומרה:  4-ל ISSמקובל לחלק את מדד 
 אינו קיים בגלל שיטת החישוב.  15הערך 
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