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 :2020לשנת  נתוני פגיעה מינית  מפרסםנפגעי תקיפה מינית לאיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ו

 

עות ולנפגעי תקיפה דוח השנתי של איגוד מרכזי הסיוע לנפג, נפרסם את ה22.11.2021-שני, הביום 

לכנסת בדיון גש ח יווהד .2020י הסיוע ונתוני הרשויות לשנת ת נתוני מרכז, אשר כולל אניתמי

 .לימאןס-בראשות ח"כ עאידה תומא ישה ולשוויון מגדרימיוחד של הוועדה לקידום מעמד הא

 

יחידת "ש, שב"ס, ות המדינה, מחדוח כולל נתונים ממרכזי הסיוע, משטרת ישראל, פרקליטה

נציבות המדינה, משרד החינוך וצה"ל. להלן מספר נתוני , הדין לעבודהבתי משפטי, הסיוע ה

 הרחבה. –ח. בהמשך ההודעה מפת

 

  :ניתתקיפה מי במרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעיף פניות התקבלו אל 50-כמרכזי הסיוע 

בחמש  52%-ו 2019-ביחס ל 9% שלעלייה  –פניות חדשות  13,994מתוכן,  ;2020בשנת 

לראשונה,  .(18בקטינות ובקטינים )מתחת לגיל בפגיעה עסקו ניות מהפ 57% (.2015שנים )

 מהפניות עסקו בפגיעות שהתרחשו בבית. 50%מעל 

 עבירות מיןתלונות על תיקי "חוק הסרטונים"; ירידה במספר העלייה במספר שטרה: במ 

 30%הקורונה. במשבר  שנפגעוילדים ילדות ומדאיג ביחס לזיהוי נתון  – בקטינים

 ו לגניזה מהירה. מהתיקים יועד

  :עלייה ;ללא כתב אישוםמתיקי עבירות המין וההטרדה המינית נסגרו  80%בפרקליטות 

 מהעררים נדחו. 97% ;ותבמספר התיקים שהוגשו בתקופת הארכת ההתיישנ 7של פי 

 :מהם נפתחה חקירה )לעומת ממוצע של  24%-ברק אבל  –פחות תיקים נפתחו  במח"ש

 ך משמעתי. שום ויותר תיקים הופנו להליגיעו לכתב איפחות תיקים ה בעבר(. 42%

  :בעקבות תיקון של איגוד מרכזי נפגעות ונפגעים זכו לייצוג  145יחידת הסיוע המשפטי

 הסיוע.

  :נדחו. 15%דה מינית התקבלו. רק מהתביעות על הטר 72%בית הדין לעבודה 

  :או ליך משמעתי נסגרו ללא ה רדה המיניתההט תיקימ 81%נציבות שירות המדינה

 הסתיימו בבית הדין למשמעת.  4%לי. רק פלי

  :ופנו להתייעצות ביחידה למיניות ומניעת פגיעה מינית ם המקרי 4,652משרד החינוך

ות /המשרד אינו מקבל פניות על פגיעות מיניות בתלמידיעם זאת, . פ"אבשנת תש בשפ"י

  תלמידים בישראל.מה 20%-כהמהווים  – וך החרדיהחינ

 "מרבית הפגיעות 2015יחס לשנת גיעה מינית בבפניות על פ 105%עלייה של ל: צה .

 .צבאיותבנסיבות  –המיניות 



 

 

 ן:סלימא-מאעאידה תוום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, ח"כ יו"ר הוועדה לקיד

שמגיפת התקיפות המיניות היא עדיין אחד  ים״הנתונים שאסף איגוד מרכזי הסיוע מרא

חוד ניות, בייביותר שעומדים בפנינו כחברה. הנתונים מראים שהתקיפות המיהאתגרים הגדולים 

, ילדים גברים ונשים -אחרי תקופת הקורונה הקשה, לא פוסחות על אף אחת ועל אף אחד 

ובגירים, צעירות ומבוגרות. חשוב לציין שהרוב המכריע של התקיפות נעשות על ידי אדם מוכר 

 יפול רב מערכתי בתופעה. טמה שמדגיש את הצורך ב -לנפגעת 

העליה בפניות למוקדים מראה עליה חשובה במודעות. נשים ואנשים שנפגעו יודעים היום יותר "

ויותר שאלימות מינית היא פסולה ולא לגיטימית בכל הקשר. זוהי התפתחות חשובה ויש לחזק 

 את המודעות הזו עוד. 

י ישנן מסקנה היא כה -די כתב אישום מהתיקים שנפתחים לא מגיעים לכ 80%עם זאת, כאשר "

 עוד בעיות עמוקות בהתמודדות המשטרה והפרקליטות עם התופעה״.

 

 :מנכ"לית איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, אורית סוליציאנו

שחל בשיח הציבורי בשנים האחרונות  המבורך השנתי שלנו חושף את הפער בין השינויהדוח "

 תנחנו אוספוא  תופעת האלימות המינית.בטיפול בשל המדינה תמשכת יד המאוזלת ה ביןל

שלא מדובר בסוגיה נקודתית, אלא בבעיה מערכתית ומפרסמות את הנתונים האלו כדי להראות 

החדשה להסתכל על תמונת המצב הזו ולהבין שבעיות ממשלה אנחנו קוראות לוכוללת. 

ת מינית וקידום הלאומית למאבק באלימונית התוכמערכתיות דורשות פתרונות מערכתיים. 

 עכשיו זה רק עניין של החלטה.  .כבר מוכנהזכויות נפגעות ונפגעים שחיברנו 

 

 התייחסות לנתונים:

"לפני הכל, אנו מבקשות ומבקשים להודות לנפגעות והנפגעים שפנו אלינו על האמון שנתנו בנו, 

 ם האחרונות.  בפניות בחמש השני 50%-שמתבטא בעלייה של מעל ל

"לצערנו, הצורך הדחוף שמשתקף בפניות למרכזים לא משתקף בנתוני רשויות אכיפת החוק. 

ר התלונות על עבירות מין בילדים ובילדות בשנה שהתאפיינה מטריד במיוחד לראות ירידה במספ

 רידה שאין משמעותה פחות פגיעות, אלא קושי של המערכות לאתר אותן. י –בסגרים 

בר מועברים מהמשטרה כמהתיקים  30%-ט נפגעות ונפגעים מגישים תלונה, ככל כך מע"למרות ש

ת, אחוזי סגירת התיקים נשארים לפרקליטות עם המלצה מקוממת לגניזה מהירה. בפרקליטו

גנזו ללא כתב אישום. זה מקומם מאוד, אבל האמת היא שכמעט נמהתיקים  80%-כש –גבוהים 

מהם נדחו. בעקבות סגירת התיקים  97%כשהוגשו עררים,  ואין מה לעשות עם זה, כי גם 

לשפר את הסיטונאית הזאת, גם השנה הצטרפנו לעתירות והליכים משפטיים תקדימיים במטרה 

 המספרים העגומים האלו. 

אבקים רבים, הצלחנו להאריך , אחרי מ2019-"קרן אור אחת אפשר לראות ביחס להתיישנות. ב

ועכשיו  –ל עבירות מין בקטינים ובקטינות ובעבירות מין חמורות בחמש שנים את ההתיישנות ע

ת ההתיישנות הגיע אישום בתקופת הרחבאפשר לקטוף את הפירות: מספר הבקשות להגשת כתבי 

)!( מהשנה הקודמת. הנתון הזה מדרבן אותנו להמשיך לעבוד עד שההתיישנות תבוטל  7פי  – 80-ל

 כליל".

 



 

 

 :חדובגים המוצהנתונים תמצית מ להלן

 

 2020 -מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית  נתוני

 

 היתר ות חדשות פניהן  13,994 , מתוכן2020פניות הגיעו למרכזי הסיוע בשנת  אלף 50-כ(– 

 (., פניות לקבלת מידע וכו'חוזרותפניות 

  חס יב 52%-פניות חדשות, ו 12,784, אז התקבלו 2019ביחס לשנת  9% של היבעלימדובר

 ת חדשות. פניו 9,197, בה התקבלו 5201לשנת 

  צ'אט ובווטסאפבניות לסיוע בפ 63% עלייה שלחלה  2020בשנת. 

 

 ילוג גדרעל פי מקה חלו

 89% בגברים בפגיעהעסקו  11%-ו נשים,על פגיעות בדיווחו כלל הפניות מ.  

 57% כקטינות/ים. נפגעו  ות והפוניםמהפונ 

 25-19מהפניות עסקו בפגיעה בגיל  23% רים/ות צעירים/ות:עלייה בפניות על פגיעה בבגי – 

 בשנים עברו. 20%-פחות מלעומת 

  ת עסקו בפגיעה מהפניו 33%-כ. נועריעה בות נוגע לפגביותר של הפניהשיעור הגבוה

  .18-ל 13בין גיל  שהשהתרח

 

 כל הגילים(:הפניות, ב )מבין כלל פגיעהחלוקה ע"פ סוג ה

 

 



 

 

 כר לנפגע/ת.מהתקיפות נעשו על ידי אדם מו %89 ע:גפוהכרות עם ה

 

 כל הגילים(:מתוך כלל הפניות )ב

 32% בעבר או בהווה(.ג זו בניי נפגעו ביד 13% , ועודהפחמשבני ידי -נפגעו על( 

 25%  של הנפגע/ת או מכריםשכנים ידידים, מהפוגעים הם.  

 53%  47%לעומת  – פיםפגע/ת, הפוגע או מגורים משותבמגורי הנמהפגיעות התרחשו 

 .2016-2018בשנים  40%-וכ, 2019בשנת 

 ב ;זר אדםמהמקרים, הפוגע הוא  8%-ב ו מוכרים לנפגע/ת: הפוגעים לא הימ 11%ק ר-

 נותן שירותים. מקרים, הפוגע הוא מה 3%

 77  זאת, ביחס להרשעה אחת בלבד  אונס. םסשהתבצעה באמצעות פניות עסקו בפגיעה

 באותה השנה. 

 

 (:12על פגיעה בילדים/ות )עד גיל יות מתוך הפנ

 72%  הנפגע/ת, הפוגע או מגורים משותפים. התרחשו בביתמהפגיעות  

 10% נוך.ת החיבמערכ מהפגיעות התרחשו 

 בן משפחההפוגע הוא ם/ות מהפניות על פגיעה בילדי 69%-ב 

 נותן שירותים.הפוגע  –נוספים  2%-ר. בפוגע זמהמקרים ה 6%-רק ב 

 



 

 אלרת ישרם ממשטנתוני

  2019-ביחס ל 2% יה שלזוהי עלי .תיקי עבירות מין והטרדה מינית 5,903 נפתחו 2020בשנת ,

ה עלייאת, לעומת ז  תיקים. 5,471, אז נפתחו 2015ביחס לשנת  8%-ו תיקים, 5,773אז נפתחו 

  .2015מאז  בפניות למרכזי הסיוע 52%של 

 חוק למניעת הטרדה מינית(בהסרטונים" תיקי "חוק ) עלייה בתיקי הפצת תמונות וסרטונים :

 143%-ים, ותיק 230, אז נפתחו 2019-לביחס  63%של עלייה  – םתיקי 377נפתחו  2020נת בש

  תיקים בלבד.  155ז נפתחו , א2015-ביחס ל

 

 :2015לעומת  2020 – בירהעתיקים לפי סוג 

 

 

 81.5% גברים, בעה על פגי - 18.5%-, ות, נערות או ילדופגיעה בנשים לקים נפתחו עמהתי

 נערים או ילדים.

 ראה מ נתתמו, בזאת הנפגע/ת בגירה. - 57%-וב הנפגע/ת קטין/ה,מהתיקים שנפתחו  43%-ב

 נתוני הפניות למרכזי הסיוע. ל

 במספר התלונות על פגיעה חלה ירידה  2020בשנת  ל עבירות מין בקטינים:פחות תיקים ע

מספר התלונות (, והן ב2019-ב 19%לעומת  15%ונות )הן באחוז מסך התל –בילדות ובילדים 

-בלאו הכי בתת ותנמצא םמכיוון שעבירות מין בקטיני(. 2019-ב 1,043לעומת  854בפועל )

 ו עלהסגרים שהוטלו במגפת הקורונה, והקשמ קיים חשש כי הירידה נובעתדיווח משמעותי, 

 זיהוי ילדים וילדות נפגעים. 

 קטין. חשוד הואמהתיקים ה 13%-ב 

 9% ן/בת זוג.על ידי בפגיעה  –נוספים  8%-, ובן משפחהקו בפגיעה בידי התיקים עסמ  

 



 

 תוני הפרקליטותנ

 

 תיקי  420-תיקי עבירות מין, ו 4,101: םתיקי 4,521נפתחו בפרקליטות  2020 נתבש

 ינית. רדה מהט

 351  11%ה של יריד – חראי על חסר ישעי אבידשפחה ול עבירות מין במנפתחו עתיקים 

 . לסגרים שהוטלוגם שינוי זה קשור ייתכן כי תיקים.  396, אז נפתחו 2019לעומת שנת 

 

 2015ת לעומ 2020 – הטרדה מינית שנפתחו בפרקליטותותיקים עבירות מין 

 

 

 נסגרו ללא כתב אישום. מהתיקים 80%אישום.  כתב יקים הוגשמהת 20%-רק ב 

 30% תיקים גניזה מהירה. שטרה כוללים המלצת ים שמועברים לפרקליטות מהממהתיק

 ו בפועל. התיקים שנסגרמ 36%-אלו מהווים כ

 68% סר בראיות.נסגרו בשל חוהמין עבירות  קיתימ  

 97%  .גשו על סגירת תיקי עבירות מין והטרדה רים שהוער 74ך מתומהעררים נדחו

 תיקים נשלחו להשלמות חקירה.  2 רק מינית,

 בקשות להגשת כתבי  80קליטות הגישה הפר 2020בשנת  :דתהרחבת ההתיישנות עוב

 11וגשו , אז ה2019-מ)!( 7פי  - 1בתקופת הארכת ההתיישנות שום על עבירות מיןאי

 הרחבתניתן לייחס את הגידול ל בקשות. 22ז הוגשו , א2018-מ 4י בקשות, וכמעט פ

התבצעה במהלך שבעבירות מין חמורות רות מין בקטינים/ות ועל עביההתיישנות ת תקופ

    ם ההתיישנות. . נתון מעודד זה מבהיר כי יש להמשיך לפעול להסרת חס2019

 

                                                 
ת בדרגת ענישה דומה, הגשת הקבועה לעבירומעבר לתקופה ופת ההתיישנות בהן חלה הארכה של תקעל פי חוק, בעבירות ש 1

ניתן לראות מה האפקט של הארכת , טי לממשלה. כךשה ליועץ המשפקארכה כרוכה בהגשת בכתבי אישום בתקופת הה

 . ההתיישנות בפועל



 

 נתוני מח"ש

 68 זוהי 2020-על עבירות מין והטרדה מינית שביצעו שוטרים התקבלו במח"ש ב תלונות .

 תלונות.  106, שבה התקבלו 2015ס לשנת ביח  35%ירידה של 

 42%לעומת  –נית שנפתחו במח"ש נחקרו דה המימתיקי עבירות המין וההטר 24% רק 

 דמות.בחמש השנים הקובממוצע 

 

 השוואה –אפיק הטיפול בתיקי עבירות מין והטרדה מינית במח"ש לאורך השנים 

 

 89% ום באיש יקים הגיעו לכתבת 9רק  אישום.התיקים נסגרו במח"ש ללא כתב מ-

2020. 

 ונות מסתמנת מגמה של ירידהבשנתיים האחר: הליך משמעתי במקום כתב אישום 

כתבי האישום המוגשים נגד שוטרים בגין עבירות מין, ועלייה במספר התיקים המופנים ב

 להליכים משמעתיים. 

 

 ק הטיפול בתיקי עבירות מין במח"שיאפ

 

 



 

 

 שב"ס ינתונ

 

 885  מדובר בירידה של 2020-"ס בגין עבירות מין בקני שבהו במתש יםועציראסירים .

   .אסירים ועצירים 161,1, אז שהו במתקני שב"ס 5201ס לשנת ביח %21

 761  יצו מאסר מהם לא ר 22%-כ .2020-בהשתחררו שריצו מאסר על עבירות מין אסירים

 מלא.

 201  החוק לתוקף  מאז כניסתו של .2020בשנת  גברלשחרור מינהלי מועברייני מין זכו

 .ייני מיןעבר 609"כ שוחררו סה 2020עד סוף ו 2018ר בדצמב

 1270 2020של יחידת צור בשנת בפיקוח נמצאו  עברייני מין משוחררים . 

 



 

 נתוני יחידת הסיוע המשפטי

 

 246 זוהי 2020על ידי יחידת הסיוע המשפטי בשנת  נפגעות ונפגעים יוצגו .

 ות/ים.נפגע 188 וצגובה י, ש2019חס לשנת בי 31%ייה של על

 231 נפגעי/ות עבירות מין בהליכים  בקשות התקבלו לייצוג משפטי של

את, (. ז2019-בקשות ב 90)לעומת  אושרובקשות  145ן, פליליים. מתוכ

איגוד מרכזי הסיוע,  הוביללחוק הסיוע המשפטי ש 20בהתאם לתיקון 

ורות החל מהגשת ת עבירות מין חמגעי/ולנפשפטי ייעוץ וייצוג מ טיחשהב

תיקון נוסף לחוק, פוי צ 2022-בעקבות מאמצי האיגוד, בכתב האישום. 

קבל ובכל עבירה ל פלילישל ההליך ה ת ולנפגעים בכל שלבלנפגעושיאפשר 

 ייצוג משפטי. 

 
 

 160  התקבלו ביחידת הסיוע  יםבהליכים אזרחיבקשות לייצוג משפטי

 רו. אושבקשות  60כן, המשפטי. מתו

 55 משוחרר רחקה של עבריין מין להוצאת צו הת לייצוג משפטי בקשו

בקשות  47 ע/ת העבירה התקבלו ביחידת הסיוע במשפטי. מתוכן,מנפג

  אושרו.

 35  משפט על פי חוק מגבלות על חזרתו של בקשות שהוגשו לבית ה 38מתוך

 עבריין מין לסביבת נפגע/ת העבירה אושרו.

 



 

 בודהי בית הדין לעתוננ

 122 ביחס לשנת עלייה 15% – 2020ה בשנת ינית נפתחו בבית הדין לעבודטרדה מתיקי ה 

 .תיקים 106, שבה נפתחו 2019

 יפו.-בהאזורי לעבודה תל אביהוגשו בבית הדין  מהתביעות( 72) 60%-כ 

  מת הטרדה מינית שהתנהלו בבית הדין לעבודה, לעותיקי  78 הגיעו לסיומם 2020בשנת

קו נדחו )תביעות שנמח 15%ורק , התביעות התקבלומ 72%. 2019 בשנתתיקים  121

 (.מחוץ לבית המשפט ופשרה שנסגרגישור/יע על יכולות להצב

 

 

 

 

 



 

 נציבות שירות המדינה נתוני

 

 214 התקבלו באגף המשמעת של נציבות שירות  על הטרדה מינית ועבירות מין פניות

 ניות.פ 230בה התקבלו , ש2019חס לשנת בי 7%רידה של י. זוהי 2020המדינה בשנת 

 61%  מוגדרות על ידי תר הפניות י באפיק פלילי. - 23% באפיק משמעתי.טופלו מהפניות

בעניין עובדים שאינם פניות  –כאלו שלא ניתן לבצע לגביהן רישום )למשל הנציבות כ

 עובדי מדינה, או קושי בזיהוי הנילון(.

  ית הדין הסתיימו בב (4%יות )פנ 6לסיום, רק  יפול בהן הגיעפניות שהט 139מתוך

 בלא הליך משמעתי או פלילי.עת. מרבית הפניות הסתיימו למשמ

 2020בשנת  בנציבות המדינה פניות שהטיפול בהן הסתיים

 

 

 12  נציבות שירות המדינה. אף הליך הגיעו לסיום בבית הדין למשמעת של  בדבלהליכים

 .הסתיים בזיכוילא 

 תיקים אלו סווגו על  .רה עילת סגירהגרו לא הוגדשנסהמשמעתיים ם מהתיקי 46%-ב

"נערכה לעובד שיחת הבהרה; המלצנו על  ך:, והוגדרו כ"נסגר באופן אחר"כ ידי הנציבות

 נקט אמצעי משמעת וכד'". הליך פנים משרדי והמשרד לא



 

 נתוני משרד החינוך 

 4,652 רות יה מינית בשתייעצות ביחידה למיניות ומניעת פגיעמקרי פגיעה מינית הופנו לה

  24%עלייה של והי ז(. 2021-2020"א )ת תשפרד החינוך בשנהפסיכולוגי )שפ"י( של מש

 .ירידה ביחס לשנים קודמותאך  – מקרים 3,752ביחס לשנת תש"פ, אז הופנו ליחידה 

 

 :מהחינוך אף פנייה משרד החינוך, הנתונים אינם כוללים לפי  אין פניות מהחינוך החרדי

 ת בישראל.מהתלמידים/ו 20%-כהווים המ – החרדי

  ייצוג חסרעל  נתון זה מעיד ערבי.-שרד מהחינוך הממלכתיעו למהגי מקריםמה 10%רק 

 בטיפול בתלמידים/ות מהחברה הערבית.

 194  9120-2020ים נחקרו בחשד לעבירות מין והטרדה מינית בשנעובדי הוראה. 

 



 

 צה"ל נתוני

 

 105%ייה של על –פגיעה מינית הנוגעות ל פניות 2,261ת יוהל"ם הגיעו ליחיד 2020ת בשנ 

 פניות. 1,101, אז התקבלו 2015ת ביחס לשנ

 1,542 בנסיבות  –ן מה 719-צבא, ובמסגרת העסקו בפגיעה  2020-וחו בשדו מהפניות

 אזרחיות.

 

 

 129 לייה . זוהי ע2015-פניות ב 61לעומת  – פניות עסקו בהצצה, צילום ופגיעה בפרטיות

 . 111%של 

 

 
 

 



 

 
 

 ,לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית מרכזי הסיועדוברת איגוד  ,אילתי ממן רוניתנוספים: לפרטים 

 052-6216015  

 054-7675863נפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, וע לנגה ברגר, מנהלת תוכן וידע באיגוד מרכזי הסי

 0508873709, שמוליק גרוסמן, דובר הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

 

 


