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נתוני פגיעה מינית לשנת 2015
נתוני מרכזי הסיוע לנפגעות 

ולנפגעי תקיפה מינית לשנת 2015    
 

מספר הפניות     

למרכזי הסיוע הגיעו כ-43,000 פניות בשנת 2015, מתוכן 9,197 פניות חדשות1   
  

עליה של  17% מ-2010

אחוז שינוי  2015  2010  

17.00%  9,197  7,858 סה"כ 
 

דמוגרפיה ומאפיינים של פגיעה  

87% מהפניות הנפגעת הייתה ילדה או אישה
12.4% הנפגע גבר

0.6% )24 פניות( הנפגע/ת היו טרנסג'נדר/ית
 42.9% מהפגיעות- מגורי הפוגע/נפגעת/ מגורים משותפים

התפלגות גיל לפי מגדר 

2  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

אשה 

גבר 

טרנסג'נדר/ית 

התפלגות הגיל בכלל הפונים 

1  
התפלגות גיל בתוך מגדר 

0-12 

13-18 

בגירות 

1  פניה חדשה - פניה נספרת בפעם הראשונה שהפונה מבקש סיוע באותה שנה. למרבית הפניות יש שיחות המשך 
שאינן נספרות.
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12.50% 

9.50% 

8.90% 

5.90% 

4.10% 

3.30% 

3.20% 

2.70% 

1.90% 

1.40% 

0.80% 

2.90% 

במסגרת העבודה 

מערכת החינוך 

בחוץ/רחוב 

מקום בילוי/קניות/נופש 

מקום קבלת טיפול 

הסעה / תחבורה ציבורית 

צבא / שירות לאומי 

טלפון/אינטרנט 

מרכז קהילתי/בית כנסת 

מוסד להשכלה גבוהה 

טרמפ 

אחר 

3  
מקום הפגיעה 

גיל בזמן הפגיעה

0-12 
27% 

13-18 
33% 

19-25 
18% 

26-40 
15% 

41-60 
6% 

61+ 
1% 

2  
גיל בזמן הפגיעה 

מקום הפגיעה 
43% מהפגיעות - 

מגורי הפוגע/נפגעת/ מגורים 
משותפים

 57%
שאר הפגיעות

אונס וניסיון אונס 
37% 

הטרדה מינית 
17% 

מעשה מגונה 
15% 

גילוי עריות - משפחה 
12% 

גילוי עריות הורה 
10% 

תקיפה קבוצתית 
5% 

פרסום תמונות/מידע 
3% 

חשיפה לפורנוגרפיה 
1% 

4 
חלוקה על פי סוג הפגיעה חלוקה על פי סוג הפגיעה 
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סוג הפגיעה לפי גיל 

בוגרים נערים ונערות 13-18 ילדים 0-12 

19.3% 

35.9% 

48.6% 

3.7% 

7.7% 

29.6% 

12.5% 

20.0% 

15.5% 

34.2% 

9.7% 

0.0% 

27.0% 

5.5% 

1.7% 

11.1% 

3.4% 

0.2% 

6.7% 

2.0% 

1.3% 
3.2% 

1.0% 

5 
סוג הפגיעה לפי גיל (נתוני מרכזי הסיוע) 

חשיפה לפורנוגרפיה 

פרסום תמונות/מידע 

תקיפה מינית קבוצתית 

גילוי עריות הורה 

גילוי עריות - משפחה 

מעשה מגונה 

הטרדה מינית 

אונס/מעשה סדום וניסיון אונס 
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יחסי עבודה 

בן/בת זוג 

זר 

נותן שירותים 

חינוך (מרצה, מדריך, מורה) 

מטפל (בריאות, נפש, 
אלטרנטיבי) 

בליינד דייט+אינטרנט 

סמכות דתית/רוחנית 

13.60% 

10.3% 

9.60% 

4.60% 

3.50% 

3.10% 

2.30% 

1.10% 

6 
חלוקה על פי קשר עם התוקף 

חלוקה על פי קשר עם התוקף 

קשר עם התוקף לפי גיל 

ידיד/מכר/ שכן

25%
הורה/בן משפחה

27%

שאר הפגיעות

48%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

ילדים 0-12 

בני נוער 13-18 

בגירים 

7 
קשר עם התוקף לפי גיל 

הורה 

אח/ות 

קרוב משפחה אחר 

ידיד/מכר/שכן 

מטפל (בריאות, נפש, אלטרנטיבי) 

בן/בת זוג 

עבודה 

חינוך (מורה, בעל מרות, סמכות דתית) 

נותן שירותים 

זר 

9 
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פניה למרכזי הסיוע ולרשויות החוק

משך הזמן בין הפגיעה לפניה לסיוע לפי גיל

0-12 

13-18 

19-25 

26-40 

41+ 

כלל הפניות 

9 
משך הזמן בין הפגיעה לפניה לסיוע לפי גיל 

עד שבוע 

שבוע עד חודש 

חודש עד שנה 

שנה עד חמש שנים 

חמש עד עשר שנים 

עשר שנים ומעלה 

 פגיעה נמשכת 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0-12 

13-18 

19-25 

26-40 

41+ 

כלל הפניות 

8 
משך הזמן בין הפגיעה לפניה לסיוע לפי גיל 

עד שבוע 

שבוע עד חודש 

חודש עד שנה 

שנה עד חמש שנים 

חמש עד עשר שנים 

עשר שנים ומעלה 

 פגיעה נמשכת 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

0-12 

13-18 

19-25 

26-40 

41+ 

כלל הפניות 

8 
משך הזמן בין הפגיעה לפניה לסיוע לפי גיל 

עד שבוע 

שבוע עד חודש 

חודש עד שנה 

שנה עד חמש שנים 

חמש עד עשר שנים 

עשר שנים ומעלה 

 פגיעה נמשכת 

פניות לגבי פגיעות מתמשכות, מתוך סך הפניות 

49.50% 

28.50% 

37.60% 

57.80% 

51.20% 

32.70% 

 0-12 

 13-18 

 בגיר/ה 

10 
פניות לגבי פגיעות מתמשכות, מתוך סך הפניות 

אשה  גבר   
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אחוז התלונות למשטרה מתוך הפונות לסיוע 

זמן מהפגיעה להגשת תלונה במשטרה 

4.40% 5.30% 4.80% 4.80% 3.00% 2.50% 2.60% 2.70% 2.50% 

13.90% 15.00% 15.60% 14.30% 
13.50% 14.80% 12.80% 10.30% 12.00% 

8182 
7795 7469 

7858 7914 7701 

8637 8938 9197 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

11 
שיעור הפניות שהוגשה תלונה  

הוגשה תלונה אחרי פניה לסיוע  הוגשה תלונה לפני פניה לסיוע  סך הכל פניות 

5.60% 

5.60% 

8.30% 

3.50% 

6.20% 

2.60% 

1.30% 

1.30% 

1.50% 

15.50% 

14.60% 

11.80% 

11.20% 

13.50% 

16.90% 

11.10% 

7.40% 

10.90% 

עד 24 שעות 

 יום עד שבוע 

שבוע עד חודש 

 חודש עד חצי שנה 

חצי שנה עד שנה 

שנה עד חמש שנים 

חמש שנים עד עשר שנים 

עשר שנים ומעלה 

פגיעה מתמשכת קיימת 

12- פרק הזמן בין הפגיעה לפניה בכלל הפניות  

הוגשה תלונה לאחר פניה לסיוע 

הוגשה תלונה לפני פניה לסיוע 
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נתוני משטרת ישראל2

לא ניתן להשוות בין כמות התלונות שהתקבלו במשטרה לבין כתבי האישום שהוגשו באותה השנה משום שחלק   2
מהתיקים שנפתחו בשנת 2015 עדיין בחקירה ויתכן ויוגש בעקבותיהם כתב אישום בשנים הקרובות. בהתאם, חלק 
מכתבי האישום שהוגשו בשנת 2015 הם על תלונות שהוגשו בשנים קודמות, כך שכתבי האישום שהוגשו בשנת 

2015 אינם בהכרח מתוך התלונות שהוגשו בשנה זו.

 תלונות וכתבי אישום שהוגשו במשטרה בגין עבירות מין והטרדה מינית 2015 

 קורבנות לעבירות מין לפי מין  חשודים/נילונים לפי מין 

2938 

1278 

1106 

856 

439 

300 

24 

544 

215 186 181 137 
56 15 

מעשה מגונה בכח  הטרדה מינית  אינוס בכוח או 
באיומים 

מעשה מגונה 
בפומבי 

אינוס ובעילה שלא 
כחוק 

מעשה מגונה שלא 
בכוח 

עבירות בלתי 
טבעיות 

13 - תלונות במשטרה וכתבי אישום שהוגשו ב-2015 

תלונות  כתבי אישום  סה"כ
 5887
תלונות 

הוגשו ב-2015

סה"כ
 956

כתבי אישום 
הוגשו ב-2015

 קורבנות לעבירות מין לפי גיל חשודים/נילונים בעבירות מין לפי גיל 

נקבה 77% 

זכר 20% 

לא ידוע 3% 

14 
קורבנות לעבירות מין לפי מין 

נקבה 2% 

זכר 93% 

לא ידוע 5% 

15 
חשודים/נילונים בעבירות מין לפי מין 

  

לא ידוע 3% 

קטין 50% 

בגיר 46% 

קשיש  
(מעל 65) 1% 

16 
קורבנות לעבירות מין לפי גיל 

לא ידוע 1% 

קטין 17% 

בגיר 77% 

קשיש  
(מעל 65) 5% 

17 
חשודים/נילונים בעבירות מין לפי גיל 
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נתוני הפרקליטות

ו388 תיקים בחשד לעבירות  בשנת 2015 נפתחו בפרקליטות 3,697 תיקים בחשד לעבירות מין, 
הטרדה מינית4.3

 תיקים שנפתחו בפרקליטות 2015 

הטרדה מינית מוצגת באופן נפרד משום שאינה באה במניין עבירות המין בחוק העונשין, אלא בנפרד, בחוק למניעת   3
הטרדות מיניות.

מהמערכת  שליפה  באמצעות  הופקו  שהוגשו,  אישום  כתבי  או  שנפתחו  תיקים  אודות  להלן  שיובאו  הנתונים   4
ידי  על  או  שנפתחו(  לתיקים  )בנוגע  המשטרה   ידי  על  לחשוד  שיוחס  הראשי  העבירה  סעיף  של  הממוחשבת 

הפרקליטות )בנוגע לכתבי אישום שהוגשו(. לכך מספר משמעויות:  
- יכול להיות שכשהתיק נפתח הוזן סעיף עבירה מסוים ששונה לאחר מכן בעת הגשת כתב האישום.   

- מאחר שהנתונים מתייחסים לסעיף עבירה ראשי, יכול להיות מצב בו לחשוד/לנאשם יוחסו סעיפי עבירות מין/הטרדה 
מינית, אך אלה לא עלו בשליפה שכן לא הוזנו כסעיף עבירה ראשי ע"י הפרקליטות או המשטרה. 

מעשה מגונה 
51% 

אינוס 
24% 

מעשה מגונה בפומבי 
10% 

עבירות מין במשפחה ובידי 
אחראי על חסר ישע 

8% 

מעשה סדום 
6% 

בעילה אסורה בהסכמה 
1% 

יחסי מין בין מטפל נפשי 
למטופל 

0% 

18 
תיקים שנפתחו בפרקליטות 2015 

לפי סוג העבירה  
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בשנת 2015 הסתיים הטיפול ב-672 תיקי עבירות מין וב-19 תיקי הטרדה מינית שהתנהל בהם 
הליך שיפוטי5. 

תיקים שהסתיימו לאחר הליך שיפוטי

מין  עבירות  של  בתיקים  אישום  כתבי  ל-702  הקשורים  בתיקים  הטיפול  הסתיים   2015 בשנת 
ובתיקים הקשורים ל-19 כתבי אישום בתיקי הטרדה מינית6.

תיקים שהסתיימו לאחר הליך שיפוטי- פילוח לפי עילות סגירה  

יובהר כי תיקי הפרקליטות לא נפתחו  בהכרח בשנת 2015 וכתבי האישום לא הוגשו בהכרח בשנה זו.  5

יובהר כי כתבי האישום לא הוגשו בהכרח בשנת 2015  6

02              

מעשה מגונה 
54% 

אינוס 
18% 

מעשה מגונה בפומבי 
10% 

עבירות מין במשפחה ובידי 
אחראי על חסר ישע 

8% 

מעשה סדום 
7% 

בעילה אסורה בהסכמה 
2% 

יחסי מין בין מטפל נפשי 
למטופל 

1% 

19 
תיקים שהסתיימו לאחר הליך שיפוטי 

לפי סוג העבירה 

הרשעה 
80% 

הסתיים ללא הרשעה 
6% 

זיכוי 
2% 

אחר 
12% 

20 
תיקים שהסתיימו לאחר הליך שיפוטי 

לפי עילות סגירה 
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פי הפילוח  נסגרו בפרקליטות ללא הגשת כתב אישום 3,158 תיקי עבירות מין, על  בשנת 2015 
שלהלן7. בנוסף, 400 תיקי הטרדה מינית נסגרו בפרקליטות ללא הגשת כתב אישום

תיקים שנסגרו ללא הגשת כתב אישום - פילוח לפי סוג עבירה  

הנתונים נוגעים לתיקים אשר נסגרו בשנת 2015, ולא בהכרח נפתחו בשנה זו  7

1516 

823 

280 

260 

226 

45 

8 

מעשה מגונה 

אינוס 

עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע 

מעשה מגונה בפומבי 

מעשה סדום 

בעילה אסורה בהסכמה 

יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל 

21  
תיקים שנסגרו ללא הגשת כתב אישום 

חלוקה לפי סוג עבירה 

עבירות מין - 
פילוח לפי עילות סגירה ללא כתב אישום 

הטרדה מינית - 
פילוח לפי עילות סגירה ללא הגשת כתב אישום 

66% 

15% 

15% 

2% 
2% 

22 
עבירות מין 

לפי עילת סגירה 

45% 

16% 

32% 

4% 
3% 

23 
הטרדה מינית 

לפי עילות סגירה 

חוסר ראיות 
חוסר אשמה 
הנסיבות אינן מצדיקות הגשת כתב אישום 
עבריין לא נודע 
אחר 

45% 

16% 

32% 

4% 
3% 

23 
הטרדה מינית 

לפי עילות סגירה 

חוסר ראיות 
חוסר אשמה 
הנסיבות אינן מצדיקות הגשת כתב אישום 
עבריין לא נודע 
אחר 
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פיזי 
46% 

מילולי 
38% 

הצצה/צילום 
7% 

מעשה מגונה 
4% 

אונס/ נסיון לאונס 
5% 

25  
פגיעות שהתרחשו בנסיבות צבאיות 

 

נתוני הפרקליטות הצבאית ומהו"ת

תלונות שהתקבלו בפרקליטות הצבאית 

פגיעות שהתרחשו בנסיבות צבאיות 

עבירות מין - פילוח לפי סוג עבירה 

מספר דיווחים על פגיעה מינית 
בנסיבות צבאיות 

מספר דיווחים על פגיעה מינית 
בנסיבות אזרחיות 

483 

127 

686 

415 

 תלונות שהתקבלו בפרקליטות הצבאית 24 

2010 2015 

 

פיזי  מילולי  הצצה/צילום  מעשה מגונה  אונס/ נסיון לאונס 

52% 

33% 

7% 6% 2% 

46% 
38% 

7.50% 
3.50% 5% 

26  
עבירות מין - פילוח לפי סוג עבירה  

2010 2015 
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דיווחים שהתקבלו במהו"ת, לפי מגדר הפונה 

27

נשים  גברים 

577 

33 

1000 

101 

27 
דיווחים שהתקבלו במהו"ת  

לפי מגדר הפונה 

2010 2015 

שירות חובה 
44% 

אחר 
33% 

קצינים ונגדים 
23% 

28 
סוג השירות 

זהות הנילונים שהוגשו לגביהם דיווחים למהו"ת, מתוך דיווחים על תקיפות בנסיבות צבאיות 

נגדים בקבע 
ראשוני (עד רס"ל) 

24% 

נגדים בקבע 
מובהק (רס"ר 

ומעלה) 
26% 

קצינים בקבע 
ראשוני (עד סרן) 

28% 

קצינים בקבע 
מובהק (רס"ן ומעלה) 

22% 

29 
התפלגות קצינים ונגדים  פילוח מתוך קצינים ונגדים זהות הנילונים 

כתבי אישום שהוגשו על ידי הפרקליטות הצבאית לפי עבירה 

  

אינוס/מעשה סדום  מעשה מגונה בכוח/
בנסיבות אינוס 

מעשה מגונה  הטרדה מינית  פגיעה בפרטיות  התנהגות שאינה 
הולמת/התנהגות 

מבישה 

2 

1 

14 

4 

1 1 

3 3 

7 

3 

1 

3 

30 
כתבי אישום שהוגשו ע"י הפרקליטות הצבאית 

2010 2015 

סה"כ

 23
כתבי אישום 

הוגשו ב-2010

סה"כ

20
כתבי אישום 

הוגשו ב-2015


