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ב25/11/20 נציין את יום המאבק באלימות נגד נשים. גם השנה לצערנו נחשפנו

לעשרות מקרי אלימות  במשפחה המגיעים עד רצח של נשים על ידי בני זוגן. מדובר

בתופעה מורכבת החוצה מגזרים ומעמדות סוציו-אקונומיים, ואף סביבנו מצויות בוודאי

נפגעות אלימות במשפחה. 

בשנתיים האחרונות עלה נושא האלימות במשפחה, והאלימות נגד נשים שוב ושוב

במופעים ואירועים מחרידים ומטלטלים אשר הבהירו כי זוהי מציאות שאסור לנו

כחברה לשאת ולתת לה קיום.

תמונת המצב והנתונים במציאות כיום קוראים לנו לפעול כמיטב יכולתנו כדי למצוא

את הדרך להציל חיים ולמנוע את המשך הפגיעות בתוך המשפחה. על פי

הסטטיסטיקה נפגעים ונפגעות אלימות במשפחה נמצאים בכל שכבה באוכלוסייה,

בכל מקצוע ובכל חברה וסביבה, כלומר ביום יום שלנו כמעט בוודאות אנו עובדים/ות

בצמוד  או מנהלים/ות נפגעי אלימות במשפחה. אם נפקח עיניים, נקשיב וננסה לזהות

ולסייע לעובד או עובדת הנמצאים במצוקה מסיבה זו אנו יכולים להציל יותר מנפש

אחת.

תוכלו למצוא כאן נתונים ומידע אודות אלימות נגד נשים, רקע אודות יום המאבק

וקישורים לאתרים רלוונטים נוספים. 

האגף לשוויון מגדרי, הפועל בתוך אגף בכיר תכנון ואסטרטגיה, רואה לנכון לפעול בכל

תחום בו מתקיימת פגיעה בתחומים מגדריים בכל האספקטים של החיים. לקראת יום

המאבק תפרסם הנציבות אוגדן לזיהוי תופעות של אלימות במשפחה עבור כלל עובדי

ועובדות המדינה, כך נוכל אף אנו כל אחד ואחת לסייע ולתת מענה ככל שביכולתנו,

וכל שמציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו.

                    בברכה,

                            מיכל לזרוביץ',

                            מנהלת אגף לשוויון מגדרי

                            נציבות שירות המדינה
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ב-17 בדצמבר 1999 הכריז האו"ם על התאריך 25 בנובמבר כיום

המיועד למאבק באלימות נגד האישה.

התאריך נקבע לזכר הירצחן של שלוש פעילות פוליטיות

ברפובליקה הדומיניקנית, "האחיות מיראבל" שנרצחו בשנת  ב25

בנובמבר 1960 בהוראת הדיקטטור רפאל טרוחיו.

במסגרת ההכרזה על יום המאבק, קרא האו"ם בהחלטה 54/134

לממשלות העולם לארגן פעילויות להעלאת המודעות הציבורית

לסוגיית האלימות נגד הנשים בחברה. זאת כל עוד נשים בכל רחבי

העולם הן קורבנות לאונס, לאלימות במשפחה, להטרדה מינית

ולעוד סוגים של אלימות נגד נשים. הצורך ביום להעלאת המודעות

נובע מכך שלרוב הנתונים האמיתיים אודות היקף האלימות נגד

הנשים אינם גלויים לציבור, וחלקם אף אינם מדווחים

לרשויות.בישראל בעשור האחרון מתרחשות סביב יום זה צעדות

אותן מובילים מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית.

תאריך זה מציין גם את התחלתם של "16 ימים של אקטיביזם"

.כשאחריו מצוין "יום זכויות האדם" ב-10 בדצמבר

https://bit.ly/3nxf7kq :ויקיפדיה

https://bit.ly/2Fic7aj :ה סבר באתר הממשלתי - ממשל זמין

https://bit.ly/34DXl6k :אונ' תל אביב

https://bit.ly/3nEvQT2 יום המאבק בדגש חינוכי -פסיכולוגי

לינקים לאתרים נוספים עם רקע ליום המאבק:
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כ200,000-נשים הותקפו באלימות על ידי בני זוגן 

12 נרצחות על ידי בני זוגן ב2019

13 נרצחות על ידי בני זוגן מתחילת שנת 2020 

מתוכן 11-נרצחו בתקופת הקורונה (ממרץ 2020)

2020 מספרים בישראל

https://bit.ly/36UvS3c :נתוני כנסת ישראל

הארץ עדכון live על הנתונים לפני שנים ושמות:

https://bit.ly/3iMcB6b

https://bit.ly/3nGgLjZ :כתבות, סיפורים אישיים ומספרים YNET

 http://www.wizo.org.il/page_35690 :נתוני ויצו

פרסום הנתונים השנתי אודות הטיפול בתופעת האלימות במשפחה

https://bit.ly/3jOqDWh :של משרד הרווחה

https://bit.ly/2SMeVQk :13 חדשות

לינקים לאתרים עם מספרים ונתונים בישראל: 
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כלים לזיהוי נפגעת 

פגיעות נראות לעין – כגון שתפי דם, ללא הסבר או עם הסבר

שנראה לא מתאים. פעמים רבות הנפגעת תציג את הפגיעות

כתוצאה מנפילה או מהתנהלות מגושמת מצידה.

טלפונים או ביקורים תכופים מבן-הזוג הנוכחי או לשעבר בזמן

העבודה

מתנות מרובות מבן-הזוג באופן מרוכז ובצורה שחוזרת על

עצמה אחת לכמה זמן.

שינויים במראה – או מראה מרושל או הגזמה בשימוש באיפור

להסתרת סימני אלימות ו/או עייפות

ניצול מרובה של ימי מחלה וחופשות, או היעדרויות ואיחורים

לא אופייניים

שינויים בביצוע העבודה – טרודה, חסרת ריכוז, מתקשה לקבל

החלטות, טעויות לא אופייניות.

משדרת עייפות, חרדה, לחץ, דיכאון, או בעלת תגובות

קיצוניות ומבוהלות

הימנעות משיחות אודות הבית והמשפחה, ורגישות לנושא.

איך ניתן לזהות נפגעת? 

שימו לב !! אופן הזיהוי בנתונים אלו הינו בגדר המלצה בלבד, 

ולא מחליף את שיקול הדעת בכל מקרה פרטני.

https://bit.ly/30RtxSY סימני אזהרה לאלימות במשפחה והנחיות להתגוננות

https://bit.ly/3lzUuCt :11 סימנים שאת במערכת זוגית אלימה

https://bit.ly/2SQDf3f :(ויצו) סימנים המעידים על פוטנציאל למערכת זוגית אלימה

https://bit.ly/2SKSlaQ :נורות אדומות" המנבאות אלימות במערכת זוגית"

https://bit.ly/33OuzRj :'אל תתעלמי: 7 סימני אזהרה שיעזרו לך לזהות 'גבר אלים 

לינקים לאתרים לסימני אזהרה:

לל

האגף לשוויון מגדרי - נציבות שירות המדינה, 2020

יום המאבק באלימות נגד נשים  

https://bit.ly/30RtxSY
https://bit.ly/3lzUuCt
https://bit.ly/2SQDf3f
https://bit.ly/2SKSlaQ
https://bit.ly/33OuzRj
https://bit.ly/33OuzRj


ל
ל

ל

ל

BOOKS :

ל

אתרים ומידע נוסף בנושא אלימות נגד נשים:

אלימות במשפחה - האתר הממשלתי 

כתבות YNET בנושא: 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5722502,00.html

https://www.ynet.co.il/news/article/r111M1KwHw מחאות אלימות נגד נשים

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5030799,00.html עדויות נשים על אלימות

 :METOO כתבה במאקו - קמפיין

שיחה בטוחה - דיווח אנונימי על נפגע/ת אלימות 

 METOO תגובות גברים על תופעת

https://bit.ly/34KhxUr

https://bit.ly/33M4faw

/https://www.michalsela.org.il פורום מיכל סלה

https://bit.ly/2FjR07H :שקוף - גוף התקשורת של הציבור, כתבות בנושא

https://bit.ly/3nABzt0 נעמת - אודות אלימות במשפחה

צעדת METOO בארה"ב 

תופעת METOO ברשת - איך הכל התחיל?

מאבק באלימות במשפחה - בכנסת ישראל

https://m.knesset.gov.il/activity/info/mmm/articles/pages/violence%20against%20women.asp

x

אלימות במשפחה - משרד הרווחה 

כל זכות - מרכז למניעת אלימות במשפחה

(הסבר על התופעה, סימני זיהוי, למי לפנות, קווי תמיכה וייעוץ ועוד): 

/https://govextra.gov.il/molsa/domesticviolence/home/home

https://www.mako.co.il/women-magazine/Article-23f690d35992f51006.htm

/https://he.safe-talk.org

https://www.theguardian.com/world/2017/nov/12/metoo-march-hollywood-sexual-assault-

harassment

https://medium.com/@erin_gallagher/metoo-hashtag-network-visualization-960dd5a97cdf

https://www.gov.il/he/departments/topics/molsa-violence-and-delinquency-domestic-violence

https://bit.ly/3demVmw
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