ילדים ובני נוער בסיכון בישראל :עובדות ומספרים

יוני 6102

(כל המידע נכון לשנת  , 4102חוץ מהמקומות בהם מצוין אחרת .המקורות מצוינים בסוגריים)

בישראל ישנם  640,14111ילדים בני  400-1שהם  33%מכלל האוכלוסייה
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 17% מהם יהודים ( 740,54111ילדים) 62% 4ערבים ( 1704111ילדים) ו 064111( 0%-ילדים) מקבוצות
מוצא אחרות)7( .
 6764111( 0% ילדים) חיים במשפחות חד-הוריות.
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 לכ 6014111( 0%-ילדים) יש מוגבלות פיזית 4שכלית 4נפשית או לקות למידה.
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 ב 71%-ממשקי הבית בהם ילדים עד גיל  71יש ארבעה ילדים או יותר .ב 0%-ממשקי הבית יש חמישה
ילדים או יותר .משפחות גדולות נפוצות בקרב משפחות חרדיות 4ערבייות ובקרב יוצאי אתיופיה)0( .
 05% מכלל הילדים ( 0054111ילדים) חיים במשקי בית בהם ארבעה או חמישה ילדים.

(),

 0% מהילדים ( 6,64111ילדים) הם עולים חדשים או נולדו בישראל להורים שעלו אחרי שנת .7001

()5

ילדים ונוער במשפחות החיות מתחת לקו העוני
 ב 1014111 4617,-ילדים ובני נוער חיו בעוני אחרי תשלומי העברה ומסים .שיעור העוני  - 07% -נמוך מזה שהיה
בשנת  - )02.0% - 6110אך גבוה מזה שהיה בשנת )2( )66% - 7000
 ב 4617,-שיעור העוני בקרב ילדים חרדיים (אחרי תשלומי העברה ומסים) היה  21%ו 20%-בקרב ילדים
ערביים 4שיעור הגבוה הרבה יותר משיעור העוני בקרב ילדים ישראליים אחרים)1( .

חינוך
תלמידים מתקשים ותלמידים נושרים
 בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים :על פי הערכת המחנכים בבתי הספר היסודיים 4ל 66%-מתלמידיהם יש
קשיי למידה או קשיי התנהגות .אחוז זה עולה ל 01%-בקרב תלמידי חטיבות הביניים)0( .
 בתי ספר על-יסודיים 72% :מהתלמידים בני ה 75-דיווחו על תחושת ניתוק מבית ספר בלפחות שניים מן
הממדים האלה :היעדרויות ואיחורים 4תחושת ניכור מבית הספר והתייחסות שלילית ללמידה ותפיסה שהיא
אינה תורמת ואינה משמעותית)0( .
 נשירה :בשנת  1.5% 4617017,מבני ה 71-הפסיקו את לימודיהם בבית הספר .אחוז נשירה זה ירד מ-
 71.,%בשנת  .6117116אחוז הנשירה בקרב תלמידים ערביים ירד אף יותר בשנים אלה 4מ 6,.,%-בשנת
 6117116ל 76.0%-בשנת  .617017,אחת ההשלכות של הירידה בשיעור הנשירה היא הישארותם בבתי
הספר של תלמידים עם קשיי למידה וקשיי התנהגות 4כך שיותר תלמידים זקוקים לתמיכה בתוך בתי הספר.
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זכאות לבגרות
 בשנת  22% 4617017,מכלל בוגרי  76שנות לימוד קיבלו תעודת בגרות כללית 5,% .מכלל בוגרי  76שנות
לימוד קיבלו תעודת בגרות המקנה כניסה לאוניברסיטה)77( .
 בשנת  50% 4617017,מבוגרי  76שנות לימוד הערביים קיבלו תעודת בגרות כללית 4לעומת  20%מבוגרי
 76שנות לימוד היהודיים (כולל חרדים))76( .
o

הפער גדול הרבה יותר באחוז המקבלים תעודת בגרות המקנה כניסה לאוניברסיטה –  ,,%לעומת
)70( .51%

 בקרב יוצאי אתיופיה בוגרי  76שנות לימוד 07% 4קיבלו תעודת בגרות המקנה כניסה לאוניברסיטה בשנת
)70( .617017,

פערים משמעותיים בין תלמידים מרקע סוציו-אקונומי שונה
1

 בשנת  10% 4617017,מהתלמידים ביישובים מרקע סוציו-אקונומי גבוה קיבלו תעודת בגרות כללית 4לעומת
 02%מהתלמידים מיישובים מרקע סוציו-אקונומי נמוך .עבור קבלת תעודת בגרות המקנה כניסה
לאוניברסיטה 4השיעור הוא  16%לעומת )7,( .61%

ילדים ובני נוער בסיכון
 התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון איתרה  6,14111ילדים ובני נוער בסיכון ב 711-יישובים ברחבי
ישראל (כ 71%-72%-מכלל הילדים ובני הנוער))75( .
 התכנית הלאומית הגדירה ילדים ובני נוער "בסיכון" כנמצאים בלפחות אחד מהמצבים שלהלן :חיים במצבים
המסכנים אותם במשפחתם או בסביבתם 4עוסקים בהתנהגויות סיכון 4בעלי הישגים לימודיים נמוכים 4בעלי
בעיות רגשיות או חברתיות 4נמצאים בסכנה לפגיעה פיזית (מאחרים או מפגיעה עצמית) או החשופים
להתנהגויות מסכנות במשפחה או בסביבתה.
 כ 514111-מקרים שנחשדו כמקרי התעללות או הזנחה בילדים והזנחתם דווחו לשירותי הרווחה בשנת .617,
 בינואר  0224111 46175ילדים ובני נוער (עד גיל  )71היו רשומים במחלקות לשירותים חברתיים.
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צריכת אלכוהול וסמים
 בשנת  60% 4617,מהבנים בגיל  75דיווחו על שתיית אלכוהול פעם בשבוע 4כמעט פי שלושה מאחוז הבנות
בגיל )70( .)77%( 75
 75% מהבנים בגיל  75דיווחו כי השתכרו לפחות פעמיים בחייהם 4לעומת  5%מהבנות בגיל  .75האחוזים
גבוהים יותר בקרב נערים עולים מברה"מ לשעבר ובקרב בני הדור השני של יוצאי אתיופיה ( 65%בשנת
)70( .)6176
 ב 77% 4617, -מהבנים בגיל  75ו 0%-מהבנות בגיל  75דיווחו כי השתמשו בקנאביס לפחות פעם אחת
בחייהם .אחוזים אלה נמוכים יחסית לעומת מדינות אחרות)70( .

אלימות ופשיעה
 בשנת  71% 46171מבני  72-76היו מעורבים במעשי אלימות בבית הספר ( +0פעמים בחודשיים האחרונים).
()61

 בשנת  4617,נפתחו  624111תיקים פליליים לבני נוער 4ירידה של  60%משנת .6110
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