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“We don’t know how to measure what we care about, so we care about what we measure .” 

Richard Tapia, mathematician



 תחומי המדידה

אלימות בין בני זוג נשים תעסוקת 
בשיתוף זרוע העבודה

עבירות מין



והשונות  ן  ו ו הגי ייצוג  פילוח 

פילוח על פי מגזרים, גילאים, פיזור גיאוגרפי ומשלחי יד

עדכניות

עדכון בפרק זמן קבוע - מדי חודש

בנתונים  גם  בינמגזריות 

נתוני ממשלה, אך גם של עמותות

עקרונות מנחים

השוואתיות

הנתונים מוצגים ונמדדים בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה קודמת



נשים תעסוקת 

הבלתי הנשים  שיעור   

ונעדרות מועסקות 

קורונה בגלל 
לעומת שיעור של 10% ביוני 2020

פער מגדרי של 0.3 נקודות אחוז,

לעומת 0.2- ביוני 2020

ממקבלי 

העצמאיים  מענק 

נשים הן 
אוכלוסיית הנשים מהווה

32% מכלל העצמאיים.

  

לצמצומי בקשות 

חוק ן  בגי משרה 

נשים עבודת 
לעומת 20 בקשות ביולי 2019

עליה פי 2.5 משנה שעברה

לפיטורים בקשות 

חוק  ן  בגי

נשים  עבודת 
לעומת 170 בקשות מיולי 2019

עליה פי 2 משנה שעברה
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ג ו ז י  בנ ן  בי מות  אלי

בקשות מספר   

הגנה י  ו לצו
לעומת 892 בקשות מיולי 2019

עליה של כ16% משנה

שעברה
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למוקד הפניות  מספר 

משרד של   118

בנוגע הרווחה, 

זוגית לאלימות 
לעומת 598 בחודש יוני 2020

סך כל הפניות מהווה פי 2

מהכמות החודשית הממוצעת

בשנת 2019.

1,053 1,600

האלימות תיקי  מספר 

שנפתחו נשים  כלפי 

בנוגע ישראל  במשטרת 

זוג בני  ן  בי לאלימות 
לעומת 1,407 בחודש יולי 2019

עליה של כ 13% 



ן מי רות  עבי

הפניות מספר 

אקוטיים לחדרים 

החולים  בבתי 

הארץ ברחבי 
לעומת 74 פניות בחודש יולי 2019

כמעט כחצי ממספר הפניות

בשנה שעברה

למוקד הפניות  מספר 

הרווחה, משרד  של   118

להטרדה לחשד  בנוגע 

מינית
לעומת 39 פניות בחודש יוני 2020 

סך כל הפניות מהווה פי 2

מהכמות החודשית הממוצעת

בשנת 2019.
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התיקים מספר 

במשטרת שנפתחו 

לעבירות בנוגע  ישראל 

נשים כלפי  ן  מי
לעומת 425 בחודש יולי 2019

ירידה של כ0.8%
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