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 תמצית

יוצגו נתוני המשטרה לאומי למאבק באלימות כלפי נשים. במסמך -מסמך זה נכתב לקראת ציונו בכנסת של היום הבין

בתיקי החקירה של כפי שהם משתקפים  משפחתי,-בדגש על אלימות בהקשר הזוגי ,אלימותעל נשים שהיו קורבנות ל

 הם יוצגו בצד נתונים על גברים שהיו קורבנות לאלימות. כמה מקומות בו ,פילוחיםכמה יוצגו ב . הנתוניםהמשטרה

סיון ירצח ונובהן ) נגד גוף, איומים, עבירות מין ועבירות נגד אדם עבירותבמסמך בחנו נתונים על ארבעה סוגי עבירות: 

  .לרצח(

 להלן עיקרי המסמך: 

 2021נתוני שנת 

קצת פחות  .איומים ובעבירות גוף נגד בעבירותהיה מספר הקורבנות הגדול ביותר  ההאלבארבעת סוגי העבירות 

  .יותר משיעורן באוכלוסייה(מעט ) ותיהודי-לאהיו  הנשים האלמחצית הקורבנות בעבירות אלו היו נשים; כרבע מהמ

יהודיות -הנשים נרשם שיעור גבוה של לא קרבהיו נשים. ב 20%-מהקורבנות היו גברים ו 80% אדם נגד בעבירות

 מקורבנות העבירה.    36% –)יחסית לשיעורן באוכלוסייה( 

מהן  90%; 82% –גדול במיוחד היה הקורבנות  קרבחלקן של הנשים ב 2021ווחו למשטרה בשנת ד  ש מין בעבירות

 עורן באוכלוסייה.נמוך ביחס לשיהיה  – 10% –יהודיות -שיעורן של הלאמכאן ש, והיו יהודיות

 זיקה :משפחתי-לימות בהקשר הזוגיאהיו נתונות לשיעור גבוה של נשים ש היהנגד גוף ואיומים  בעבירות

מהנשים שהיו קורבנות לעבירות נגד גוף  56% של בתיקיהן נרשמה)בן זוג או קרוב משפחה אחר( משפחתית 

השיעורים המקבילים בקרב מ פי שלושהשיעורים אלו גדולים ; מהנשים שהיו קורבנות לעבירות איומים 50%של ו

  גברים.

)הן בקרב קורבנות נשים והן בקרב  בין החשוד לקורבןיחסית של קרבת משפחה  ים נמוכיםשיעור ותועדבעבירות מין 

 בן זוג או קרוב משפחה אחר. ידיב מגברים יותר אך גם בעבירות אלו נשים נפגעו ,קורבנות גברים(

 2019-2021בשנים אלימות בין בני זוג נשים נפגעות 

. נגד גוף, איומים ועבירות מיןעבירות כקורבנות ל במשטרה גדל מספר הנשים שנרשמו 2020לשנת  2019בין שנת 

לא קטן בנות קורושהייה ממושכת בבית, אולם מספר הלהגבלות הקורונה שכללו סגרים אפשר לייחס את הגידול הזה 

 .2021בשנת בהדרגה הוסרו לות ההגבגם כאשר 

 :(20%-)שהוא כ בקרב קורבנות עבירות בין בני זוג היה גדול משיעורן באוכלוסייה יהודיות-הנשים הלאשיעור 

מקורבנות עבירות  23%, מצד בן הזוג מקורבנות עבירות נגד גוף 30%היו יהודיות -לאנשים  2021-2019בשנים 

 בין בני זוג, בתיקים שנפתחו.קורבנות עבירות מין מ 24%-איומים ו
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 נשים רצח

 נשים. 21בנובמבר( נרצחו  8)עד  2022ובשנת  27נרצחו  2021נשים. בשנת  29נרצחו בישראל  2020בשנת 

  .מקורבנות הרצח בישראל 16%נשים היו  2022באוגוסט  8-ל 2021שנת בין תחילת 

או בידי קרוב משפחה  ( נרצחו בידי בן זוגן93%) 2020כמעט כל הנשים היהודיות שנרצחו מאז תחילת שנת 

 ;זיקה משפחתית החקירהבתיק מצוינת  מהמקריםשליש ברק  ,בתקופה זו. אשר לנשים הערביות שנרצחו אחר

מניע תיק חשוד או מהמקרים לא נרשם ב 58%-ובידי אדם זר בצוין כי האישה נרצחה בעשירית מהמקרים 

 .לרצח

 הגשת כתבי אישום בתיקי רצח

 יבשיעורערביות נשים בין נשים יהודיות ל הבדל ישעלה כי  2021-2020מניתוח תיקי רצח שנפתחו בשנים 

 :רצחהגשת כתבי אישום בתיקי 

  בכל השישה נרשמה בתיק  ;עדיין לא הוגש כתב אישום אלו מקריםמנשים יהודיות. בשישה  22בשנים אלו נרצחו

 החשוד לקורבן.של זיקה משפחתית 

  החשוד של גדול של התיקים שבהם ידוע למשטרה על זיקה משפחתית הברוב  .נשים ערביות 33נרצחו בשנים אלו

שני שלישים מהנשים הערביות שנרצחו  אצל. (הרצח כאל עשימ 11-כתבי אישום ב 10לקורבן הוגש כתב אישום )

בעה כתבי אישום, קבוצה זו הוגשו רק ארבזיקה משפחתית;  בתיק החקירה נשים( לא נרשמה 22בשנים אלו )

 ידוע אינו לרצח המניעלא נרשם חשוד,  הנותרים התיקים 18-ב. חשוד ומניע לרצחמצאו במקרים שבהם נ

 .אישום כתב הוגש לאעדיין ו למשטרה
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. במסמך נשיםלאומי למאבק באלימות כלפי -היום הביןציונו בכנסת של לקראת  מסמך זה נכתב

. בכמה מקומות משפחתי-בדגש על אלימות בהקשר הזוגי ,נשיםנתונים על אלימות כלפי יוצגו 

מספר בראשית המסמך יוצגו נתונים על  1יוצגו לצידם גם נתונים על אלימות כלפי גברים.

וניתוח של נתונים אלו לפי הזיקה  שתועדו בתיקי המשטרה של אלימות פיזית ואיומים הקורבנות

בהמשך או ללא תיעוד של זיקה משפחתית. החשוד לקורבן: בן זוג, קרוב משפחה אחר של 

יוצגו  במסמך בדגש על רצח נשים. בחלק מהמקרים הנתונים ,נתמקד בקורבנות רצחהמסמך 

הגדרות של על פי היהודים, -יהודים וערבים או יהודים ולא –גם בפילוח לפי קבוצות אוכלוסייה 

 יחידות משטרת ישראל שהפיקו את הנתונים.

 20212אלימות בשנת  קורבנותנתונים על  .1
 .בפילוח מגדרי 2021בשנת  אלימותקורבנות על משטרת ישראל נתוני  1בטבלה  יוצגולהלן 

אלימות קורבנות ולא רק ווחו למשטרה, ד  מדובר בכלל קורבנות האלימות שכי  יודגש

)עבירות חבלה גופנית חמורה,  : עבירות נגד גוףארבעה סוגי עבירותנכללים  נתוניםב. במשפחה

)למשל אינוס, מעשה מגונה והטרדה  עבירות מין 3;עבירות נגד גוף האדם(התקיפה ושאר 

נתונים  5.(רצח, ניסיון לרצח, הריגה וגרימת מוות ברשלנות) אדם נגדעבירות  ;איומים 4;מינית(

יודגש כי נתונים  .2022אוגוסט חודש ב תכנון של המשטרה )להלן: אג"ת(האלו הופקו על ידי אגף 

את כל קיפים בהכרח מהם אינם  יובהר כי עשויים להשתנות לפי מועד הפקתם.וינמיים אלו ד

 6.למשטרה וווחד  שאלו רק את אלא  האלימות בישראלמעשי 

העבירות נרשמו בסדר יורד לפי שכיחותן )בקרב כלל קורבנות העבירה(. ייתכן שיש גברים ונשים 

 אפשר לסכום את הנתונים בטבלה.-סוג עבירה אחד, על כן אישהיו קורבן ליותר מ

  

                                                                        
נכללו  4נתונים על רצח נשים בפרק ב גברים גם נערים וילדים.ונכללו בנתונים על  הנשים גם נערות וילדות ם עלנתונינכללו ב 1-3בפרקים   1

הגילים. רס"ב זוהרה עטיה, חוליית אלימות במשפחה, מדור נפגעי עבירה נכללו בני כל נתונים על רצח גברים בו 12נשים ונערות מעל גיל 
 .2022בנובמבר  16ומשפחה במשטרת ישראל, שיחת טלפון, 

באוגוסט  14נגה ספרא, יועצת השר לביטחון הפנים, תשובת המשרד לביטחון הפנים על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל,  2
 .2022באוגוסט  18הרה: סהר דונל, לשכת השר לביטחון הפנים, דוא"ל, . תשובות על שאלות הב2022

 .19, עמ' 2022, אוגוסט 2021השנתון הסטטיסטי משטרת ישראל, אגף התכנון והארגון, מחלקת אסטרטגיה, חוליית הפקת מידע,  3
 שם. 4
 שם. 5
 מחשוב של המשטרה.היעדר אשמה, שכן תיקים אלו נמחקים ממערכת הבשל תיקים שנסגרו לא נכללים נתונים אלו ב 6
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https://www.gov.il/BlobFolder/reports/police_statistical_abstract_2021/he/%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F%20%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%202021%20%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%AA%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.pdf


 4 | נתונים על אלימות כלפי נשים

 

 www.knesset.gov.il/mmm  מרכז המחקר והמידע –הכנסת 
 

 20217מגדר וסוג העבירה, בפילוח לפי : קורבנות אלימות  1 להטב
 

 סך הכול  קורבן גבר קורבן אישה
 49,368 27,432 21,936 עבירות נגד גוף

 46,161 24,189 21,972 איומים
 6,625 1,181 5,444 עבירות מין

 1,026 820 206 עבירות נגד אדם

  2021:8בנוגע לשנת  עולים הנתונים האלה 1מטבלה 

 56%  היו נשים; 44%-היו גברים ו גוףמהקורבנות של עבירות נגד 

 52% היו נשים 48%-היו גברים ו מהקורבנות של עבירות איומים;  

 82%  היו גברים 18%-היו נשים ו מיןמהקורבנות של עבירות; 

 80%  מתוך  נשים 206) היו נשים 20%-היו גברים ו אדם נגדעבירות של מהקורבנות

חופפים אינם על ידי אג"ת  מופקיםהרצח ה נתונינציין כי בהקשר זה קורבנות(.  1,026

שנאספים ומתוקפים  ,את נתוני אגף חקירות ומודיעין של המשטרה )להלן: אח"מ( במדויק

, עם זאת. "מנתוני אחבנפרד יוצגו  4בפרק ת אלו, לנוכח חומרתן של עבירו .באופן פרטני

, נתוני ניסיון לרצחגם נכללים בהם שכן  ,אדם נגדנתוני אג"ת על עבירות  בפרק זה מוצגים

  9.(אינה נכללת עבירה זו בהמשךשיוצגו נתוני אח"מ ב) שנראה כי מספרם אינו זניח

)נתונים שהוצגו  2021שהיו קורבנות לאלימות בשנת  הנשיםשל נתוני פילוח  1בתרשים  להלן יוצג

והמידע של הכנסת ביקש מהמשטרה להפיק מרכז המחקר  .( לפי קבוצות אוכלוסייה1בטבלה 

 יהודיו לפי קבוצות האוכלוסייה פקהנתונים הואת הנתונים לפי הקבוצות יהודי וערבי, אך 

 10.יהודי-לאו

  

                                                                        
באוגוסט  14נגה ספרא, יועצת השר לביטחון הפנים, תשובת המשרד לביטחון הפנים על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל,  7

 .2022באוגוסט  18. תשובות על שאלות הבהרה: סהר דונל, לשכת השר לביטחון הפנים, דוא"ל, 2022
-ן )בקרב כלל קורבנות העבירה(. יתכן שיש נשים שהיו קורבן ליותר מסוג עבירה אחד, על כן איהעבירות נרשמו בסדר יורד לפי שכיחות

 אפשר לסכום את הנתונים בטבלה.
 שם. 8
ניסיונות  116נשים ונרשמו  113נרצחו בישראל  2013-2016לפי מסמך קודם, מספר ניסיונות הרצח של נשים אינו קטן. לדוגמה, בשנים  9

בנובמבר  16, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, רצח וניסיונות לרצח של נשים, בדגש על רקע של אלימות במשפחהלרצח. רינת בניטה, 
2017. 

 תיירים, מבקשי מקלט ועובדים זרים. –בקבוצה "לא יהודי" יש בעיקר ערבים, אך היא עשויה לכלול גם זרים  10

נשים הן קרוב 
למחצית הקורבנות 

בעבירות נגד גוף 
ואיומים, וחלק גדול 

( מהקורבנות 82%)
של עבירות מין. 

לעומת זאת, שיעור 
( 80%גדול )

מהקורבנות של 
עבירות נגד אדם הם 

 גברים   
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 202111, קבוצת אוכלוסייהסוג העבירה ו פילוח לפיבאלימות נשים קורבנות : 1תרשים 

 

 ,20%-כ הוא באוכלוסייה ששיעורן, ותיהודי-לא נשים 2021בשנת  ,1לפי הנתונים בתרשים 

 נגד בעבירות מהקורבנות 36%-ו איומים בעבירותו גוף נגד בעבירות הקורבנותמ כרבע יוה

ות יהודי-לאשיעורן של קורבנות העבירה ה ווחו למשטרה(ד  בעבירות מין )לפחות באלו ש .אדם

 12משיעורן באוכלוסייה.במידה ניכרת קטן היה ( %10)

 :2021שנפתחו בשנת  תיקי המשטרהעל פי  סיכום ביניים

 היה מספר הקורבנות הגדול ביותרבארבעת סוגי העבירות שעליהן ביקשנו נתונים מהמשטרה, 

 מחצית הקורבנות בעבירות אלוקצת פחות מ 2021בשנת  .עבירות איומיםבנגד גוף ועבירות ב

 .ותיהודי-לאהיו  הנשים האל; כרבע מההיו נשים

גבוה  שיעורנרשם הנשים  קרבבהיו נשים.  20%-מהקורבנות היו גברים ו 80% בעבירות נגד אדם

    מקורבנות העבירה. 36% – )יחסית לשיעורן באוכלוסייה( ותיהודי-לא של

גדול במיוחד היה הקורבנות  קרבחלקן של הנשים ב 2021ווחו למשטרה בשנת ד  שבעבירות מין 

שיעור , ומכאן שהיו יהודיותווחו למשטרה ד  ש שהיו קורבנות לעבירות מין מהנשים 90% .82% –

 שיעורן באוכלוסייה.מנמוך  – 10% –שהיו קורבנות לעבירות מין יהודיות -הלא

  

                                                                        
באוגוסט  14הפנים, תשובת המשרד לביטחון הפנים על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל,  נגה ספרא, יועצת השר לביטחון 11

 .2022באוגוסט  18. תשובות על שאלות הבהרה: סהר דונל, לשכת השר לביטחון הפנים, דוא"ל, 2022
 שם. 12

74%, 16,207 

76%, 16,715 

90%, 4,926 

64%, 132 

26%, 5,729 

24%, 5,257 

10%, 518 

36%, 74 

עבירות נגד גוף

איומים

עבירות מין

עבירות נגד אדם

יהודייה לא יהודייה

בקרב קורבנות 
עבירות נגד גוף, 
נגד איומים ועבירות 

 אדם שיעור הנשים
יהודיות גבוה -הלא

משיעורן באוכלוסייה, 
ואילו בקרב קורבנות 

עבירות מין המצב 
 הפוך ושיעור הערביות 

קטן משיעורן 
 באוכלוסייה
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 2021בשנת  ווחהד  שכלל האלימות באלימות במשפחה החלקה של  .2
. בפרק זה יוצגו נתונים יחד בכל הנסיבותואיומים אלימות פיזית עד כה הוצגו נתונים על קורבנות 

 .(בן זוג או קרוב משפחה אחר) חשודשלהם לשתועדה קרבת משפחה על קורבנות 

בכל סוגי העבירות שהוזכרו לעיל )עבירות נגד גוף, איומים, עבירות מין  ,המשטרהנתוני לפי 

הרבה יותר גבוה היו קורבנות לאלימות במשפחה הנשים ששיעור ועבירות נגד אדם( 

של בפילוח לפי הזיקה  על כךנתונים  ולהלן יוצג 2בתרשים  .גבריםהמקביל של שיעור המ

 15.מתועדת או ללא זיקה משפחתית 14קרוב משפחה אחר 13זוג, : בןאו הנילון חשודהקורבן ל

לא נרשם חשוד או  שבהםכללים תיקים נבהם לא מתועדת זיקה משפחתית שנתונים ביודגש כי 

 מניע. 

 ,שתועדו בתיקי המשטרה הקורבן לחשוד שלהזיקות התפלגות : 2תרשים 

 202116וסוג העבירה,  הקורבן לפי מגדר

  

                                                                        
 בזיקת בן זוג כלולים נשואים, גרושים ובני זוג אחרים. 13
ר נכללים אב ואם )ובכלל זה הורים חורגים(, בן ובת )ובכלל זה בן ובת חורגים(, אח ואחות, דוד דודה, אחיין או בזיקת קרוב משפחה אח 14

 16אחיינית, בני דודים, גיס או גיסה, סב או סבתא, נכד או נכדה. תשובת מחלקת הסטטיסטיקה של המשטרה על שאלת הבהרה, דוא"ל, 
 .2022באוגוסט 

הזיקה המשפחתית נקבעת ומסומנת בתיק החקירה על ידי הקצין החוקר ואפשר שגם פילוח זה של הנתונים הוא דינמי, אך נציין כי הנתונים  15
 , לפחות שמונה חודשים ממועד פתיחת התיקים. 2022הופקו באוגוסט 

באוגוסט  14יועצת השר לביטחון הפנים, דוא"ל, תשובת המשרד לביטחון הפנים על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, נגה ספרא,  16
 .2022באוגוסט  18סהר דונל, לשכת השר לביטחון הפנים, דוא"ל, : . תשובות על שאלות הבהרה2022

36%

4%

36%

4%

6%

1%

11%

20%

14%

14%

10%

9%

12%

15%

5%

44%

81%

50%

85%

85%

87%

74%

94%

קורבן אישה

קורבן גבר

קורבן אישה

קורבן גבר

קורבן אישה

קורבן גבר

קורבן אישה

קורבן גבר

וף
ד ג

נג
ים
ומ
אי

מין
דם

 א
גד
נ

בן זוג קרוב משפחה אחר ללא זיקה משפחתית מתועדת בתיק

הבדל ניכר בין ש י
חלקה בנשים לגברים 
של האלימות 

בתיקי  במשפחה
האלימות שנפתחו 

במשטרה: שיעור 
הנשים שהיו קורבנות 

לאלימות במשפחה 
גבוה הרבה יותר 
 משיעור הגברים 
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 קרובי משפחהידי ב מאלימותנפגעו שנשים השיעור שמוצגים בתרשים בכל סוגי העבירות 

 17גברים:שיעור המקביל בקרב גבוה מה

 פי שלושה בערך גדול  (56%) ידי קרוב משפחהבשיעור הנשים שנפגעו  בעבירות נגד גוף

  ;(18%) םמהשיעור המקביל בקרב גברי

 מהשיעור יותר מפי שלושה  – ידי קרוב משפחהבנפגעו הנשים כמחצית  בעבירות איומים

 ;(14%המקביל בקרב גברים )

  הן נגד נשים ו דהן נג) נעשות מחוץ למשפחהמרבית העבירות  אדם נגדבעבירות

שיעור בקרב גברים נפגעי עבירות נגד אדם, . תיקי המשטרהבלפי התיעוד , (גברים

כמעט לא  של נפגעי האלימות במשפחה )בתיקיהם 95%הנפגעים מחוץ למשפחה הוא 

נשים בקרב . נרשמה זיקת בן זוג בין החשוד לקורבן, אלא בעיקר זיקת קרוב משפחה אחר(

החשוד של ה משפחתית זיקבתיק לא נרשמה  74%, אצל עבירות נגד אדםשנפגעו מ

-אול יהודים-לאקורבנות בעיקר של ) חלק ממקרים אלו כי נזכיר שוב. בהקשר זה לקורבן

יוצגו  4בפרק  ,כאמור 18.ובתיק לא נרשם חשוד או מניע לעבירה עדיין לא פוענחו (יהודיות

 .2020מאז שנת נשים שנרצחו  עליותר  תונים מפורטיםנ

 שבהם תועדה  רבים-הלא במקרים. זיקה משפחתיתלא תועדה  ןבמרבית ,בעבירות מין

 בקרבשיעור לגדול יחסית היה זוג  בקרב הנשים שיעור הנפגעות מבןאלימות במשפחה, 

ו קורבן לאלימות מצד קרוב שיעור הגברים שהי לעומת זאת, .(1% לעומת 6%) גברים

 .(9%לעומת  12%השיעור המקביל בקרב נשים )מהיה גבוה מעט אחר  משפחה

-הקשר הזוגיב ת אלימותו  חו  של נשים שיחסית יש שיעור גבוה  ואיומיםבעבירות נגד גוף 

 .משפחתי

תיעוד של  בשיעור נמוך יותר של התיקים ישנראה כי  ובעבירות נגד אדםבעבירות מין 

עבירות נגד אדם נראה כי התיעוד אינו אך לפחות ב ,קרבת משפחה בין החשוד לקורבן

 .4לפירוט ראו פרק  .תיקים רבים לא פוענחו מלא, שכן

  

                                                                        
באוגוסט  14תשובת המשרד לביטחון הפנים על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל, נגה ספרא, יועצת השר לביטחון הפנים,  17

 .2022באוגוסט  18סהר דונל, לשכת השר לביטחון הפנים, דוא"ל,  :ובות על שאלות הבהרה. תש2022
ידי קרוב משפחה אחר. בהמשך יוצגו נתוני אח"מ בנפגעו  15%-ידי בן זוגן ובנפגעו  11%מקרב הנשים שהיו קורבנות לעבירות נגד אדם  18

 ערביות. שם. המצביעים על ההבדל בעניין זה בין קורבנות יהודיות לקורבנות

בעבירות נגד גוף 
ואיומים שיעור הנשים 

שנפגעו בידי קרוב 
משפחה גדול בערך 
פי שלושה מהשיעור 

 המקביל בקרב גברים 

גברים שהיו מה 5%
קורבן לעבירה נגד 

  ידיב ונפגעאדם 
, משפחה קרוב

בקרב  26%לעומת 
קורבנות  נשים

  עבירות אלו
 

אשר לעבירות שבהן 
לא נקבעה זיקה 

משפחתית, נסייג כי 
חלק מהן עדיין לא 

 פוענחו 

http://www.knesset.gov.il/mmm
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 2019-202119 ,בין בני זוג אלימותנתונים על נשים קורבנות  .3
המקביל שיעור המאלימות במשפחה גדול שהן קורבנות ל נשיםשיעור ה ,2תרשים כפי שעלה מ

. 2021-2019זוג בשנים  נשים נפגעות אלימות בין בניעל בפרק זה נתמקד בנתונים גברים. של 

זיקת  נקבעהתיקים שבהם בקורבנות שנרשמו כהנשים על מספר ו נתונים להלן יוצג 3בתרשים 

של קורבנות  בפילוח לפי קבוצת אוכלוסייה, עבירות מיןעבירות נגד גוף, איומים וב בני זוג

 20הכולל.; במסגרת יוצג מספר הקורבנות (תויהודי-לאיהודיות ו) העבירה

 2019-202121  ,של הקורבן ת אוכלוסייהלפי קבוצ בין בני זוגנשים קורבנות אלימות  :3תרשים 

 עבירות נגד גוף

 

 איומים

 

 עבירות מין

 

                                                                        
. תשובות על שאלות 2022באוגוסט  14, דוא"ל, הממ"מתשובת המשרד לביטחון הפנים על פניית נגה ספרא, יועצת השר לביטחון הפנים,  19

 .2022באוגוסט  18סהר דונל, לשכת השר לביטחון הפנים, דוא"ל,  :הבהרה
בחלק מהתיקים נרשמו גם תלונות הדדיות, כלומר שני בני הזוג התלוננו על אלימות; לפי נתונים משנים קודמות מדובר בכחמישית  20

, מרכז המחקר 2016-2017אלימות במשפחה בדגש על אלימות כלפי נשים, ריכוז נתוני המשטרה לשנים כהן, -מהתיקים. נורית יכימוביץ
 .2018בנובמבר  15והמידע של הכנסת, 

באוגוסט  14א"ל, נגה ספרא, יועצת השר לביטחון הפנים, תשובת המשרד לביטחון הפנים על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דו 21
 .2022באוגוסט  18. תשובות על שאלות הבהרה: סהר דונל, לשכת השר לביטחון הפנים, דוא"ל, 2022
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 שיעור  2021-2019בשנים חת בלבד(, וו  ד  מההאלימות  אתכאמור המשקפים ם אלו )לפי נתוני

היה גדול משיעורן בין בני זוג אלימות עבירות מקרב נשים נפגעות יהודיות -הנשים הלא

 23עבירות איומיםמהנשים נפגעות  %23 22עבירות נגד גוף,מהנשים נפגעות  30%: באוכלוסייה

כלל  יהודיות בקרב-לאלצורך ההשוואה נזכיר כי שיעור ה 24.עבירות מיןמהנשים נפגעות  %24-ו

בעבירות נגד גוף,  26%: היה נמוך יותר בין בני זוג(עבירות במי שנפגעו )לאו דווקא  הקורבנות

  (.1)ראו תרשים  בעבירות מין 10%בעבירות איומים ורק  24%

גדל מספר הנשים שהיו קורבנות  2020-2019שנים בכי  3בתרשים עוד עולה מהנתונים 

, אולם במידה שונה בשתי קבוצות העבירותסוגי  בשלושת אלימות מצד בן זוגןל

 : האוכלוסייה

 ובקרב 7%-ב – בקרב יהודיות ,5%-בעבירות נגד גוף גדל מספר הנשים הקורבנות ב 

  ;2%-בכ –ות יהודי-לא

 ות יהודי-לאובקרב  13%-ב – בקרב יהודיות ,11%-איומים גדל מספרן ב בעבירות 

 ; (%-בכ –

  תויהודי-לאההנשים  , בעוד מספר19%-ב –בקרב יהודיות  ,14%-גדל מספרן בבעבירות מין 

  25.לא גדלשנרשמו כקורבנות 

לשנת  2019ירות בין בני זוג בין שנת עבבאת הגידול במספר הנשים שהיו קורבנות  קשורל אפשר

נזכיר בהקשר זה . מגפת הקורונה בעת 2020שנת ב שהוטלוסגרים ההגבלות התנועה ול 2020

האלימות  תיקיבמספר  נרשם גידול ורונה אכןה הראשונה למשבר הקבשנ ,מסמך קודםלפי גם ש

 26.היקף הסיוע של הרווחהבפניות לרווחה ובובמקביל נרשם גידול  במשפחה שנפתחו במשטרה

קורבנות המספר  ,הוסרו בהדרגה הקורונה בלותג  ה   שבה ,2021בשנת  עם זאת, גם

בעבירות נגד גוף ואיומים  מה-במידת ואף גדל, הצטמצם לאעבירות נגד גוף ואיומים ב

 .כלפי נשים יהודיות

                                                                        
 יהודיות. שם.-לא 7,070-קורבנות עבירה יהודיות ו 16,511בעבירות נגד גוף היו  22
 יהודיות. שם.-לא 5,295-קורבנות עבירה יהודיות ו 17,430בעבירות איומים היו  23
 יהודיות. שם.-לא 225-קורבנות עבירה יהודיות ו 719בירות מין היו בע 24
מדויק. נתונים זה אינו  (, אך נתון2.5, כלומר כמעט פי 144%-)ובקרב יהודיות ב 55%-בהקורבנות גדל  בעבירות נגד אדם גדל מספר 25

  .מדויקים יותר, שהופקו על ידי אגף חקירות ומודיעין של המשטרה, יוצגו בהמשך
; מספר המשפחות 12%-התיקים שנפתחו במשטרה בגין תלונות נשים על אלימות מצד בן זוגן גדל ב מספר 2020לשנת  2019בין שנת  26

; מספר הנשים ששהו במקלטים לנשים נפגעות אלימות וילדיהן גדל 7%-המטופלות במרכזים למניעה ולטיפול באלימות במשפחה גדל ב
 ת )שאליו פונות נשים ערביות( גדלהסיוע של מרכז הסיוע לנפגעות תקיפה מינית ואלימות בנצרמספר הפניות של נשים לקו  ;11%-ב
 החברה)כלומר פי שלושה(. עדו אבגר ורמי שוורץ,  200%-, ומספר הפניות למרכז הסיוע הזה בגין אלימות מצד בן הזוג גדל בכ40%-ב

 .2021 ביוני 3, הכנסת של והמידע המחקר מרכז, ריכוז נתונים –הערבית בצל מגפת הקורונה 

 2021-2019בשנים 
יהודיות  -שיעור הלא

בקרב כלל הנפגעות 
מאלימות מצד בן זוג 

היה גדול משיעורן 
 באוכלוסייה 

גדל  2020-ל 2019בין 
מספר הנשים שהיו 
קורבנות לאלימות 

מצד בן הזוג. אפשר 
שהעלייה הזו קשורה 

בהגבלות הקורונה, 
שכללו סגרים שהביאו 

לשהייה ממושכת 
בבית, אך מספר 

הקורבנות לא קטן גם 
כאשר הוסרו 

ההגבלות בהדרגה 
  2021בשנת 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/ec77910d-2dac-eb11-8111-00155d0aee38/2_ec77910d-2dac-eb11-8111-00155d0aee38_11_17972.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/ec77910d-2dac-eb11-8111-00155d0aee38/2_ec77910d-2dac-eb11-8111-00155d0aee38_11_17972.pdf
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 רצחנתונים על  .4
יוצגו בתרשימים שונים  27.בדגש על רצח נשים ,בפרק זה נתמקד בנתונים על קורבנות רצח

 תחילתמבישראל  נרצחויוצגו נתונים על נשים ש להלן 4בתרשים נים על תקופות שונות. תונ

, נאספים ומתוקפים באופן שהופקו על ידי אח"מ ,נתונים אלו .2022בנובמבר  8עד  2020 שנת

  .פרטני לכל מקרה רצח בנפרד

 202228 בנובמבר 8 עד 2020 מתחילת רצח נשים: 4תרשים 

 

 27נרצחו  2021, בשנת נשים 29נרצחו בישראל  2020בשנת  ,4תרשים ב שאפשר לראותפי כ

של כל הזיקות בקרב הרוצחים נמצאו . נשים 21נרצחו ( בנובמבר 8 )עד 2022נשים ובשנת 

  , קרוב משפחה אחר, אדם זר או לא ידוע.(לשעברבן זוג ו) החשוד לקורבן: בן זוג

לא נכללים בהם כמה ממעשי  )כלומר באוגוסט 8-ב שהופקו הפרק יוצגו נתוני אח"מבהמשך 

  .הקורבן קבוצת אוכלוסייה של מגדר ו,  שנת הרצח: פילוחיםכמה לפי  (2022-מהרצח 

נתוני המשטרה לפי  29נשים. 41נרצחו בישראל  2022באוגוסט  8-ל 2021 שנת תחילת בין

ובסך הכול  גברים 216בתקופה זו נרצחו בישראל  ,שהועברו למרכז המחקר והמידע של הכנסת

 30.לבישרא קורבנות הרצחמכלל  %61 יונשים ה בתקופה זוכלומר , בני אדם 572 נרצחו

                                                                        
נכללים בני כל הגילים. רס"ב זוהרה עטיה, חוליית נתונים על רצח גברים , ואילו ב12נשים ונערות מעל גיל על נתונים בפרק זה מובאים  27

 .2022בנובמבר  16אלימות במשפחה, מדור נפגעי עבירה ומשפחה במשטרת ישראל, שיחת טלפון, 
באוגוסט  14נגה ספרא, יועצת השר לביטחון הפנים, תשובת המשרד לביטחון הפנים על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל,  28

-. השלמת נתונים על התקופה שמ2022באוגוסט  18ות על שאלות הבהרה: סהר דונל, לשכת השר לביטחון הפנים, דוא"ל, . תשוב2022
: רס"ב זוהרה עטיה, חוליית אלימות במשפחה, מדור נפגעי עבירה ומשפחה במשטרת ישראל, שיחת 2022בנובמבר  8באוגוסט עד  8

 . 2022בנובמבר  8טלפון, 
 באוגוסט(. שם. 8)עד  2022נשים נרצחו בשנת  14-ו 2021בשנת נשים נרצחו  27 29
אירועי רצח. נגה  82-באוגוסט, ב 8, עד 2022נרצחו בשנת  83-אירועי רצח( ו 161-)ב 2021נרצחו בשנת  173הנרצחים הגברים  216-מ 30

באוגוסט  14דע של הכנסת, דוא"ל, ספרא, יועצת השר לביטחון הפנים, תשובת המשרד לביטחון הפנים על פניית מרכז המחקר והמי
 .2022באוגוסט  18. תשובות על שאלות הבהרה: סהר דונל, לשכת השר לביטחון הפנים, דוא"ל, 2022

29 27
21

2020 2021 (בנובמבר8עד )2022

נרצחו  2020בשנת 
 נשים, 29בישראל 

נרצחו  2021בשנת 
נשים ובשנת  27

 8)עד  2022
 21בנובמבר( נרצחו 

 נשים 

 2021תחילת שנת מ
 2022באוגוסט  8עד 

 – נשים 41נרצחו 
מכלל קורבנות  16%

הרצח בישראל 
 בתקופה זו

http://www.knesset.gov.il/mmm
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 פילוח לפי קבוצות אוכלוסייה —נתונים על כלל הנרצחים  4.1
הנשים  70של  (33ואחר 32ערבי 31יהודי,) התפלגות לפי קבוצות אוכלוסייהתוצג להלן  5בתרשים 

עד ועד למ 2021 שנת מתחילתהגברים שנרצחו  216ושל  2020 שנת תחילת אזמשנרצחו 

  .2022באוגוסט  8-בהפקת הנתונים 

 34התפלגות לפי קבוצות אוכלוסייה – נשים וגברים שנרצחו: 5תרשים 

 

הערבים מקרב הן בקרב גברים והן בקרב נשים שיעור , כפי שאפשר לראות בתרשים

קרב כלל הגברים ב כחמישית(.שהוא משיעורם באוכלוסייה )יותר הנרצחים גדול הרבה 

קרב ב ;היו יהודים 19%-היו ערבים ו 76% 2022באוגוסט  8עד  2021תחילת משנרצחו בישראל 

  35.תהיו יהודיו 41%-ו ערביות היו 57% 2022באוגוסט  8-ל 2020תחילת שנת מהנשים שנרצחו 

 משפחהידי קרובי ברצח  4.2
: בן זוג, קרוב משפחה לקורבן וצחרה של הזיקה להלן יוצגו נתוני אח"מ על הנרצחים בפילוח לפי 

בחלק ממקרים שבהם לא תועדה קרבת . ועדה בהם קרבת משפחהלא תמקרים שאו אחר 

 משפחה הרוצח ידוע ובחלקם הוא אינו ידוע.

מהגברים שהיו קורבנות רצח  5% 2022באוגוסט  8-ל 2021 תחילת שנת יןב – רצח גברים

 מקרב .בתיק זיקה משפחתית נרשמהמהמקרים לא  95%-בנרצחו בידי קרוב משפחה ו

נרצחו  11-ו זוגהת ב בידילא  נרצחאף אחד  ,בתקופה זו משפחה קרוב ידיב שנרצחו הגברים

                                                                        
 .בנתוני הקורבנות מהמגזר היהודי נכללים חסרי דת ממדינות ברית המועצות לשעבר 31
הנשים  2021רקסים. בתשובת המשטרה נמסר שעד סוף שנת נוצרים, דרוזים וצ'-בנתוני הקבוצה "ערבי" נכללים מוסלמים, ערבים 32

בעקבות השינוי הזה בסיווג קבוצות כי הן נספרות כחלק מהחברה הערבית. נציין  2022שנת הדרוזיות נספרו בקטגוריה "אחר" ומתחילת 
 .האוכלוסייה עשוי להיווצר קושי בהשוואה בין השנים, אולם מספר הנשים הדרוזיות שנרצחו אינו גדול

 "אחרים" הם מי שאינם שייכים לקבוצה יהודי או ערבי )למשל עובדים זרים ומבקשי מקלט(. 33
באוגוסט  14נגה ספרא, יועצת השר לביטחון הפנים, תשובת המשרד לביטחון הפנים על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל,  34

 .2022באוגוסט  18לביטחון הפנים, דוא"ל, . תשובות על שאלות הבהרה: סהר דונל, לשכת השר 2022
 . 2021-2022הנשים שנרצחו בשנים  41שיעורים דומים מאוד נמצאו גם בבחינת התפלגות נתוני  35

76%

57%

19%

41%

5%

1%

גברים

נשים

ערבים יהודים אחר
קרב בשיעור הערבים 

הנרצחים גדול הרבה 
יותר משיעורם 

באוכלוסייה )שהוא 
(: ערבים הם 20%
 מהנרצחים 76%

 מהנרצחות 57%-ו
 

 2021בין תחילת שנת 
 2022באוגוסט  8-ל

מהגברים שהיו  5%
קורבנות רצח נרצחו 

בידי קרוב משפחה 
מהמקרים  95%-בו

לא נרשמה בתיק 
   זיקה משפחתית

http://www.knesset.gov.il/mmm
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נציין כי  .(ערבים מהם היו ארבעההיו יהודים ו ההאל מהנרצחים)שבעה  בידי בן משפחה אחר

 גבר מקרה אחד שבושבימים אלו נבחן חשד לנמסר  באח"מ ממדור נפגעי עבירה ומשפחה

 8התקופה שעליה נמסרו נתונים )כלומר אחרי אירע לאחר הזה ידי בת זוגו ; הרצח ב נרצח

 36.(2022באוגוסט 

יותר  הרבהגבוה  היה רצחו בידי קרוב משפחהשיעור הנשים שנבאותה תקופה  – רצח נשים

יהודיות  נרצחותזו בין  יש הבדל ניכר בהתפלגותכמו כן  ;מהשיעור המקביל בקרב גברים

 .6ונים על כך יוצגו בתרשים . נתהחקירה התיעוד בתיקי, לפחות ככל שעולה מלנרצחות ערביות

 שתועדה בתיק החקירה, לפי זיקה בין החשוד לקורבן התפלגות הנשים שנרצחו :6 תרשים

 202237אוגוסט ב 8עד  2020 

 

, 2022באוגוסט  8עד  2020תחילת שנת משנרצחו היהודיות הנשים  29מקרב לפי התרשים, 

-ידי בן זוג ובנרצחו  59% : ידי קרוב משפחהב( נרצחו 93%היהודיות ) הנרצחותכמעט כל 

 ידי אדם שלא היתה לו זיקה משפחתיתב( נרצחו 7%ידי קרוב משפחה אחר. מיעוטן )ב – 34%

 .לקורבן

לא נרשמה זהות תיקים( ה 40-מ 23) הרצח של נשים ערביות מתיקי 58%-כב, בתקופה זו

 מהנשים הערביות שנרצחו שלישלנוגע קרבת משפחה תועדה ב. הרוצח או המניע לרצח

 ידי קרוב משפחה אחר.בנרצחו )חמש נשים(  13%-ו ידי בן זוגבנרצחו )שמונה נשים(  20% —

 קי רצח נשיםיתב הגשת כתבי אישוםמבט על  4.3
חברה בתיק חקירה.  פענוחלהגשת כתב אישום היא אינדיקציה  ,לביטחון הפניםלפי המשרד 

 הבדיון שהתקיים בוועד .בפרט תיקי רצחשל בכלל ו יש שיעור נמוך של פענוח תיקיםהערבית 

אמר תומר לוטן, מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים,  2022בחודש ינואר של הכנסת ביטחון הפנים ל

הרבה פחות  – 24%רצח בחברה הערבית  עשישל מר הפענוח היה שיעו 2021כי בסוף שנת 

                                                                        
 . 2022בנובמבר  8רס"ב זוהרה עטיה, חוליית אלימות במשפחה, מדור נפגעי עבירה ומשפחה במשטרת ישראל, שיחת טלפון,  36
באוגוסט  14יטחון הפנים, תשובת המשרד לביטחון הפנים על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל, נגה ספרא, יועצת השר לב 37

 .2022באוגוסט  18. תשובות על שאלות הבהרה: סהר דונל, לשכת השר לביטחון הפנים, דוא"ל, 2022

20%

59%

13%

34%

10%

7%

נשים ערביות58%

נשים יהודיות

בן זוג קרוב משפחה אחר

 2020מתחילת שנת 
, 2022באוגוסט  8עד 

כמעט כל הנרצחות 
( 93%היהודיות )

ידי קרוב בנרצחו 
 ;משפחה
 58%-, בלהבדיל

מתיקי הרצח של 
נשים ערביות לא 

נרשמה זהות הרוצח 
או המניע לרצח. 

שפחה קרבת מ
 שלישתועדה בנוגע ל

מהנשים הערביות 
 שנרצחו

  

הגשת כתב אישום 
היא אינדיקציה 

לפענוח תיק חקירה. 
בחברה הערבית יש 

שיעור נמוך של 
פענוח תיקים בכלל 

 ושל תיקי רצח בפרט 

http://www.knesset.gov.il/mmm
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 לאו, הנרצחים כלל של בעניינם חושבו אלו שיעורים) 68% ,מהשיעור המקביל בחברה היהודית

בחינת ל אחד היעדים שנקבעוש. עוד מסר לוטן בדיון (ובלי קשר לזיקה משפחתיתדווקא נשים 

בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית הוא התוכנית הממשלתית לטיפול  ה שלהצלחה

 2023.38בשנת  36%היעד שנקבע הוא  .רצח בחברה הערבית עשישיעור הפענוח של מהגדלת 

נציין  .יהודי וערבי – בפילוח לפי קבוצת אוכלוסייההגשת כתבי אישום על  אח"מ נתוני להלן יוצגו

  39.(2022באוגוסט  8) ם דינמיים ונכונים ליום הפקתםנתוני כתבי האישום הכי 

ידי קרוב משפחה בברצח  ח עשויים להיות שוניםואיתור הרוצ תהליך החקירהמטבע הדברים 

רצח וב( למשטרה בגין אלימות במשפחהידוע על תלונות של האישה )בעיקר במקרים שבהם 

 נתוניאת  בנפרד נציגמשום כך  .לרוצחקרבת משפחה בין הקורבן המשטרה אינה חושדת בשבו 

 תועדה לאואת נתוני הנרצחות שהחשוד לקורבן נן לבין בי תועדה קרבת משפחההנרצחות ש

שנת כללנו את נתוני לא  ;2021-2020 שניםמהרצח  עשינתונים על מיוצגו  .אתכז קרבה לגביהן

 .מכיוון שתהליך החקירה עשוי להיות ממושך (עדיין לא הסתיימהבעת הכנת המסמך )ש 2022

  

                                                                        
,  הצגת מדדים לבחינת התוכנית הממשלתית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערביתועדת ביטחון הפנים, דיון בנושא:  38

 . 2022, ינואר 54פרוטוקול מס' 
 .משום כך לא פנינו בעניין זה לפרקליטותופי מגדר או מגזר נתוני פרקליטות המדינה אינם ניתנים לפילוח ל 39

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ptv_619239.doc
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_ptv_619239.doc
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החשוד לקורבן  שלזיקה הלפי  ,2021-2020שנרצחו בשנים  ערביותנשים יהודיות ו נשים :7תרשים 

 202240באוגוסט  8-לעד  והגשת כתבי אישוםשנרשמה בתיק החקירה 

 

 

. נשים יהודיות 22נרצחו  2021-2020, בשנים 7בתרשים ש אח"מנתוני שר לראות בכפי שאפ

תיקים הוגש המ 14-ב 41.החשוד לקורבןשל  יקה משפחתיתזנרשמה  מהן 20 בתיקי החקירה של

בשני  .2022אוגוסט ב 8-עד מועד הפקת הנתונים ב א הוגש כתב אישוםלשישה ובכתב אישום 

ידי ב)כלומר הן נרצחו  משפחתיתזיקה ובתיק לא נרשמה  הייהודי ה אישההתיקים שבהם נרצח

 זר( הוגש כתב אישום. 

( שיםנ 11)מהן שליש אצל . נשים ערביות 33עוד עולה מנתוני אח"מ כי בשנים אלו נרצחו 

 הוגש כתב אישום ההאלגדול של התיקים הוברוב  42,זיקה משפחתיתבתיק החקירה  נרשמה

                                                                        
באוגוסט  14עצת השר לביטחון הפנים, תשובת המשרד לביטחון הפנים על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל, נגה ספרא, יו 40

 .2022באוגוסט  18. תשובות על שאלות הבהרה: סהר דונל, לשכת השר לביטחון הפנים, דוא"ל, 2022
 מהן נרצחו בידי בן זוג ושבע נרצחו בידי קרוב משפחה אחר. שם. 13 41
 בידי קרוב משפחה אחר. שם. –שש נשים נרצחו בידי בן זוג וחמש  42

נרצחות יהודיות22

ללא תיעוד 2
זיקה משפחתית

כתבי אישום2

עם תיעוד זיקה משפחתית20

שישה תיקים 
ללא כתב אישום כתבי אישום14

נרצחות ערביות33

ללא תיעוד זיקה משפחתית22

תיקים ללא  18
כתב אישום

ארבעה כתבי 
אישום

עם תיעוד זיקה משפחתית11

תיק אחד ללא  
כתב אישום

עשרה כתבי  
אישום
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לא  (נשים 22שני שלישים מהנשים הערביות שנרצחו בשנים אלו )אצל  .)עשרה תיקים(

מקרים שבהם , באותם כתבי אישום ארבעה רק קבוצה זו הוגשובנרשמה זיקה משפחתית. 

לא הוגש כתב עדיין יע לרצח אינו ידוע למשטרה ותיקים המנ 18-בנקבעו חשוד ומניע לרצח. 

, 2021ותשעה נפתחו בשנת  2020נפתחו בשנת  האלהתיקים ה 18-כי תשעה מעוד נציין . אישום

 43לאחרונה. ולא נפתחמהם כלומר חלק גדול 

                                                                        
באוגוסט  14נגה ספרא, יועצת השר לביטחון הפנים, תשובת המשרד לביטחון הפנים על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל,  43

 .2022 באוגוסט 18. תשובות על שאלות הבהרה: סהר דונל, לשכת השר לביטחון הפנים, דוא"ל, 2022
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