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 . תקציר 1
של אזרחי  החיים באיכות פוגעת, חברה בכל הקיימת תופעה, הפשיעהתופעת 

 ! כספי מחירמהם  וגובההמדינה 

 קובעי ביכולת מרכזימרכיב  מהווה הפשיעה מתופעת הנובע הכלכלי הנזק אמידת

 בעולם מתפתחת הכלכליים הנזקים במדידת בצורך ההכרה. החלטות לקבל מדיניות

 של מידה אמות י"עפ המשאבים הקצאת בחינת לאפשר כדי היתר בין וזאת המערבי

 .תועלת מול עלות

 במדינת מהפשיעה כתוצאה הנגרם הכלכלי הנזק את לאמוד זה מסמך מטרת

 הלאומי החוסן במשוואת הפנים ביטחון מרכיב חיזוק מגמת רקע על זאת, ישראל

 את מחזקות אשר מגמות, המדינה אזרחי של האישי בביטחון המתמשכת והירידה

 . הלאומי התעדוף במרכז הפנים ביטחון תחום בהצבת הצורך

 :הבאים הממצאים עולים במסמך המוצג מהניתוח

 01.8 של בסך 4102 בשנת נאמד מהפשיעה כתוצאה הנגרם הכלכלי הנזק 

 .₪ מיליארדי

 'עמד - לנפש הפשיעה מתופעת כתוצאה הכלכלי הנזק -' הפשיעה מס 

 . ₪ 0.140.0 על 4102 בשנת

 'ג"מהתמ כאחוז הפשיעה מתופעת הנובע הכלכלי הנזק -' הפשיעה נטל - 

 .4102בשנת  0.2%-. עליה מ0.1%-כ על 4102 בשנת עמד

 1.0% של בשיעור הפשיעה מתופעת כתוצאה הכלכלי הנזק עלה 4102 בשנת 

 .המדווחת בפשיעה 4.2% של ירידה למרות זאת. 4102 שנת לעומת

 מיליארד 448-כ על נאמד 4102 לשנת ועד 4110 מאז המצטבר הכלכלי הנזק 

 .בממוצע שנה מדי ₪ מיליארד 2..0. ₪

 בשנת עלה' אישי ביטחון תחושת' מעבירות כתוצאה הנגרם הכלכלי הנזק 

 הכלכלי הנזק מכלל 21.8%-כ זו בשנה ומהווים %..08-כ של בשיעור 4102

 .הפשיעה מתופעת

 הכלכלי בנזק 21% של בשיעור משמעותית עלייה נרשמה 4102 בשנת 

-כ על 4102 בשנת שנאמד. מין ועבירות רצח כולל. אלימות מעבירות הנגרם

 .₪ מיליארדי .



 רכוש מעבירות כתוצאה הכלכלי בנזק ירידה של שנתית הרב המגמה 

 של בשיעור אלה מעבירות כלכלי הנזק ירד בהמלכה. 4102 בשנת נמשכה

 . 4102 לעומת 2.8%

מההתרחשויות במזרח ירושלים במהלך בין היתר , המושפעים לעיל הממצאים

 בשנים שהושם הדגש נחיצות על מצביעים, 4102המחצית השנייה של שנת 

 ביטוי לידי שבא דגש, בפרט האלימה ובפשיעה בכלל בפשיעה המאבק על האחרונות

 הנגרם הכלכלי הנזק עליית נוכח, זאת עם. הפנים לביטחון המשרד במדיניות

 לבחון יש, האלימה הפשיעה לרבות', אישי ביטחון עבירות סל' מעבירות כתוצאה

 בעבירות במאבק הממוקדים ואכיפה מניעה לתוכניות המשאבים הקצאת את

 .תועלת מול עלות של במבחן התוכניות עמידת בחינת תוך, אלה בתחומים

 

  

 פגיעה באיכות החיים והצמיחה הכלכלית
הינה בעלת משמעויות רחבות, חברתיות, סוציולוגיות ואחרות. הקשריה  תופעת הפשיעה

( אשר ניתח את 0968) Beckerשל התופעה לחשיבה הכלכלית קיבלו תנופה בעבודתו של 

ההתנהגות העבריינית כתופעה רציונלית התואמת את המודלים הכלכליים התועלתיים, 

לפיהם הפרט בוחר בפעילות עבריינית במטרה למקסם את התועלת מפעילותו זו 

בהתחשב בסיכון להיתפס ולהיענש, זאת למול חלופה של שמירת החוק. עבודה זו היוו 

ושרים בין התופעה לבין התיאוריה הכלכלית. יחד עם זאת, בסיס למחקרים נוספים הק

בוחנת את השפעתה של הכלכלה ותהליכים כלכליים על  Beckerמסגרת הניתוח של 

 תופעת הפשיעה, זאת במובחן מההשפעות של תופעת הפשיעה על הכלכלה. 

בעשורים האחרונים החל המחקר הכלכלי לתת את דעתו על ההשפעה של הפשיעה על 

פגיעה באיכות החיים של ( 0לה. ניתן לזהות שלושה תחומי השפעה עיקריים: )הכלכ

)הוצאות על ביטוח, אבטחה, טיפול רפואי, הפסד ימי עבודה,  נזק כלכלי( 4, )האזרחים

לנוכח ההרעה בסביבה  פגיעה בצמיחה הכלכלית של המשק( 3)-עוגמת נפש ועוד( ו

 העסקית והגברת הסיכון בניהול עסקים.

השפעות השליליות של תופעת הפשיעה כמתואר לעיל מחד, ואופיו של המאבק נוכח ה

בפשיעה וצמצומה כ'מוצר ציבורי' המסופק בראש ובראשונה ע"י המדינה מאידך, 

המיוחס מתבקשת הקצאת משאבים ציבוריים אשר היקפם משקף את הערך המצטבר 

שרת הקצאה . אך, בהינתן מגבלת תקציב שלא מאפלמאבק בפשיעה ע"י האזרחים

בהיקף זה מתעוררת דילמה כלכלית באשר למידת ההקצאה של משאבים ציבוריים למול 

 נשיאת הנטל מתופעת הפשיעה ע"י האזרחים דרך נזקיה הכלכליים השונים. 

 



 . מבוא2
 הקצאה. שיקולים של רחב מגוון בסיס על מתבצעת הציבוריים המשאבים הקצאת

 התועלת מירב בעלות התוכניות את לזהות היכולת את מחייבת המשאבים של יעילה

 .המשאבים מגבלת בהינתן

 לניתוחי' ראי תמונת'כ הציבורי המינהל תחומי בכל משמש תועלת מול עלות ניתוח

 ניתוחים. ההחלטות קבלת בתהליך חשוב ומרכיב העסקי המגזר של" והפסד רווח"

 שונים בתחומים החלטות קבלת בתהליך אינטגראלי לחלק מכבר זה הפכו אלה כגון

 ובתשתיות בכבישים בהשקעות למשל למצוא ניתן לכך דוגמאות. הציבורי במגזר

 נדרשים העסקי למגזר בדומה. העסקי המגזר עבור הון השקעות ובעידוד, אחרות

 קביעת במסגרת תועלת מול עלות לניתוחי, השיקולים יתר בין, ההחלטות מקבלי

 . הציבוריים המשאבים הקצאת אופן

 הנזקים במדידת בצורך ההכרה המערבי בעולם מתפתחת ניםהאחרו יםבעשור

 בחינת לאפשר כדי היתר בין וזאת הפשיעה עקב הנגרמים והחברתיים הכלכליים

 . תועלת מול עלות ניתוחי של מידה אמות י"עפ בפשיעה ללחימה משאבים הקצאת

 במדינת מהפשיעה כתוצאה הנגרם הכלכלי הנזק את לאמוד זה מסמך מטרת

 הלאומי החוסן במשוואת הפנים ביטחון מרכיב חיזוק מגמת רקע על זאת, ישראל

 את מעצימות אשר מגמות, המדינה אזרחי של האישי בביטחון המתמשכת והירידה

 . הלאומי התעדוף במרכז הפנים ביטחון תחום בהצבת הצורך

 עיקר. הגלוי על עולה הנסתר היקף, בעולם שנעשו למחקרים בדומה, זה בדוח

 בפועל הפשיעה של מלאים נתונים מהיעדר נובע הכלכליים הנזקים במדידת הקושי

, הפיזיים הנזקים את למדוד הקושי את להוסיף יש לכך(. המדווחת הפשיעה לעומת)

 הנזק את למדוד מאוד קשה לכל מעל. מהפשיעה ישירות הנגרמים ואחרים הנפשיים

 באזורים מהשקעה הימנעות, הפשיעה מפני חרדה כגון מהפשיעה הנגרם העקיף

 .נפש עגמת וגרימת החיים באיכות פגיעה, פשיעה מוכי

 על מהפשיעה כתוצאה הנגרם הכלכלי הנזק את לאמוד חשוב לעיל האמור למרות

 והאכיפה המניעה פעילות את לבחון מאפשרת כאמור אמידה רק. השונים רבדיה

 היוזמות עלות את לבחון ניתן בה, רציונאלית-כלכלית במסגרת הפשיעה כנגד

 .ממניעתה הנגזר החיסכון מול אל בפשיעה ללחימה



 גם הלאומיים התכנון בתהליכי עזר כלי להוות נועדה הכלכלי הנזק אמידת

 מתופעת הכלכלי הנזק כי ההכרה נוכח זאת, הפנים מביטחון החורגים בתחומים

 של כלכלית הפעילות לרבות, פעילויות של רחב מגוון על המשפיע גורם הוא הפשיעה

 קיימה-בת כלכלית צמיחה לקידום הנדרשות התשתיות במסגרת. העסקי המגזר

 כתשתית) פיזית ותשתית אנושית תשתית כגון" המסורתיות תשתיות"ל ומעבר

 חלק הפנים ביטחון בתחום והאכיפתית המניעתית בתשתית לראות יש(, תחבורתית

 השגת לשם החברה לרשות להעמידן שיש הלאומיות מהתשתיות אינטגראלי

 .והכלכליים הלאומיים היעדים

 

  

  

 ?מהו – כלכלי נזק

 ונזקים ישירים נזקים ישנם. רבים מרכיבים מהפשיעה כתוצאה הנגרם הכולל הכלכלי לנזק
 לקבץ ניתן הנושא מורכבות למרות. ושלישית שנייה ומנגזרת ראשונה מנגזרת נזקים, עקיפים

 :עיקריים מעגלים לשלושה הנזק מעגלי את

 :הפשיעה מאיום כתוצאה שנגרם נזק

 אלה צעדים. כלכלית עלות להם שיש והתגוננות מנע צעדי ננקטים הפשיעה מאיום כתוצאה
אבטחה.  הוצאות :הבאים מהמרכיבים היתר בין הנגזרות ממשיות כלכליות הוצאות כוללים
 קהילתית השלטונות. פעילות מצד מניעת מתגוננת. פעילות אישית ביטוח. התנהגות הוצאות

 .הפשיעה מפני מתגוננת. חרדה

 :מהפשיעה כתוצאה הנגרם נזק

 נזק או רכוש אובדן של במונחים במיוחד, הפשיעה לקורבן בעיקרו נגרם זו בקבוצה נזק
 ומרכיבים מעבודה היעדרות זמן, רפואי טיפול של במונחים נזק גם יתכן זאת עם. לרכוש

 רפואיות הקורבן. הוצאות מצד הכנסה או תפוקה וניזוק. הפסד נגנב רכוש :כגון נוספים
 השקעות מניעת לקורבן. תמיכה הקורבן. מסגרות על ופיזית נפשית נפשי. השפעה וטיפול
 .פשיעה מוכי באזורים עסקי ופיתוח

 :לפשיעה מהתגובה הנובע נזק

 כגון) החוק אכיפת על הוצאות :כגון החוק אכיפת למערכת בעיקר נוגעים זה מסוג נזקים
 טיפול הוצאות, '(וכו מבחן קצין, כליאה) העבריין ענישת, (משפט בתי, תביעה, משטרה
 .וסביבתו במשפחתו ותמיכה לעבריין מניעתי

. ערכי-חד באופן כספיים למונחים לתרגום או לכימות ניתנים הנזקים כל לא לעיל כאמור
 מכך כתוצאה. הנגרמים הנזקים כלל מהכללת לרוב נמנעים, אלה קשיים ונוכח זאת לאור
 .מטה כלפי המוטה כלכלי נזק לשקף הנזק אומדן נוטה
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 הנזק הכלכלי מתופעת הפשיעה
 (4102מחירי , ח"מיליארדי ש)

 . אומדן הנזק הכלכלי3
 נאמד הפשיעה מתופעת כתוצאה 4102 בשנת הישראלי למשק שנגרם הכלכלי הנזק

 . ₪ מיליארדי 05.8-כ של בסכום

, 4103 השנת לעומת ₪ מיליארד 0.3-בכ 4102בשנת  גבוה ,כאמור הכלכלי הנזק

 לעומת השנה הקודמת. 9.0%-כ שלחדה  עלייה

 .₪ מיליארדי 448-לכ מגיע 4110-4102 השנים בין המצטבר הכלכלי הנזק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זה בנתון שנרשמה עלייה מתונה לאחר באה 4102 בשנת הכלכלי בנזקהחדה  העלייה

משמעותי הנובע כוללים נזק כלכלי  4102נתוני  יש לציין כי זאת עם. 4103בשנת 

בין היתר ובעיקר  ,מהעלייה באלימות, בדגש על עבירות המסווגות כתקיפה חמורה

  .במזרח ירושלים במהלך המחצית השנייה של השנה )מבצע 'צוק איתן'(

 בפשיעה הירידה מגמת את תואםלא ( 9.0%) 4102 בשנת הכלכלי בנזק העלייה

ין היתר מעלייה משמעותית התפתחות זו נובעת ב(. -4.7%) זו בשנה המדווחת

ירידה בשיעור של לעומת  (28%-בפתיחת תיקים בעבירות כלפי חיי אדם )עלייה של כ

 בדיווח על עבירות רכוש לסוגיהן. 9%-כ
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 .יותר גבוה כלכלי נזק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הכלכלי נזקעלייה בחלה  4102בשנת 

למקרה פשיעה, זאת לאחר  הממוצע

 4102 בשנת. 4100-4103ירידה בין השנים 

 לרמתו הממוצע הכלכלי הנזק הגיע

זאת לעומת , ₪ 04,458 – ביותר הגבוהה

, רמתו הנמוכה 4112בשנת ₪  9,687

ביותר מאז החל המשרד לאמוד את הנזק 

 על בבירור מצביע זה נתון. הכלכלי

 הפשיעה תופעת"ב שחלה ההחמרה

 ". הממוצעת

 

 הכלכלי הנזק –" הפשיעה נטל"בעלייה  4102בשנת  הנרשמ לעיל למתואר בהתאם

עמד 'נטל  4102בשנת  .4119, זאת לראשונה משנת ג"מהתמ כאחוז הפשיעה מתופעת

. התפתחות 4103בשנת  0.37%מהתמ"ג, זאת לעומת  0.25%הפשיעה' על שיעור של 

 הנמוך הצמיחה מחד ומשיעור 4102החדה בנזק הכלכלי בשנת זו נובעת מהעלייה 
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הנזק הכלכלי הממוצע 
 למקרה פשיעה

 (2014מחירי  , ח"ש)
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הנזק הכלכלי מתופעת הפשיעה  
 לנפש

 (2014מחירי , ח"ש)

בשנה  הישראלי המשק שליחסית 

חלה גם , בה 4103שנת  לעומת .זו

עלייה בנזק הכלכלי מתופעת 

הפשיעה, השיגה הצמיחה הכלכלית 

שיך "נטל את עלייה זו וכתוצאה המ

, דבר 4103הפשיעה" לרדת בשנת 

 .4102שכאמור השתנה בשנת 

 

 עמד 4110-4112 ניםהש במהלך

. ג"מהתמ 4.9%-כ על הכלכלי הנזק

 מגמת נרשמת 4112 משנת החל

בשנים האחרונות מתייצבת שיעור הנזק הכלכלי ו ג"מהתמ כאחוז בנזק ירידה

 .בלבד  0.2%-כמהתמ"ג על 

 

, שאינו מפתיע על רקע נוסף נתון

 בנזקהעלייה  הוא הנתונים לעיל,

. "מס הפשיעה" – לנפש הכלכלי

נרשמה עלייה בנזק  4102בשנת 

, 4103הכלכלי לנפש לעומת שנת 

זאת בהמשך לעלייה שחלה בשנת 

עלה 'מס  4102. בשנת 4103

 7%-הפשיעה' בשיעור חד של כ

לנפש, זאת ₪  0,940ועמד על 

 1.4%-לעומת עלייה זעירה, כ

 לנפש. ₪  0,795בה עמד הנתון על  4103בלבד, בשנת 

הנתון בשנה זו עדיין נמוך  4102לנפש בשנת למרות העלייה בנזק הכלכלי 

 לנפש. ₪  4,759-על כבה עמד  40-משמעותית מהנתון המקביל בתחילת המאה ה

נרשמה  4110-4102נרשמה ירידה בנתון ובין השנים  4110במרבית השנים משנת 

 .31%ירידה מצטברת של מעל 
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הנזק הכלכלי כאחוז 
 ג"מהתמ



 . הנזק הכלכלי לפי עבירות4

בעוד  מהפשיעה כתוצאה הנגרם הכלכלי בנזק עלייה כאמור חלה 4102 בשנת

 יוצאי דופן שינויים 4102 בשנת חלו, במקביל. בפשיעה המדווחתשנרשמה ירידה 

הפכו עבירות האלימות )ללא בשנה זו השונים.  העבירות סוגי לפי הפשיעה בהרכב

והיוו  מבחינת הנזק הכלכלירצח ועבירות מין( לסוג העבירה המשמעותי ביותר 

המשיכה המגמה הרב שנתית של ירידה בהיקף הנזק מכלל הנזק. במקביל  47%ל מע

הכלכלי מעבירות הרכוש שהגיע לרמתו הנמוכה ביותר מאז החל המשרד לאמוד את 

פחות מאשר בשיא היקף ₪ מיליארד  4-כ₪, מיליארד  3.5-פחות מהנזק ועמד על 

חלקן של עבירות המרמה הצטמצם , בנוסף .4115הנזק מעבירות אלה שנרשם בשנת 

 .4103בשנת  42%-, זאת לעומת כ40%-לכ 4102בסך הנזק בשנת 

 

 הכלכלי לנזק תרומתם מבחינת יםהמרכזי העבירות סוגי שניבהתאם למתואר לעיל, 

מסך  51%-, שעד כה היוו יחד קרוב למרמה ועבירות רכוש עבירות, 4102עד לשנת 

בעוד הנזק מעבירות בלבד  24.6%-כ 4102הנזק הכלכלי השנתי, מהווים בשנת 

עם זאת יש לציין כי שלושת סוגי העבירות הללו . 47.2%-האלימות, כאמור, עולה לכ

 . 4102מסך הנזק הכלכלי מתופעת הפשיעה גם בשנת  71%-ממשיכות להוות כ

 

2.2%, רצח  

27.4%, אלימות  

4.8%, מין  

22.0%, רכוש  

20.6%, מרמה  

14.9%, סמים  

8.0%, אחר  

 2014הנזק הכלכלי לפי סוגי עבירות 



נרשמת עלייה חדה  4115משנת 

בחלקן של עבירות האלימות 

בסך הנזק הכלכלי מתופעת 

עמד חלקן  4115הפשיעה. בשנת 

של הנזק הכלכלי מעבירות אלה 

מסך הנזק בעוד  03.8%על 

עומד חלקן,  4102שבשנת 

 .47.2%כאמור, על 

 

, בפעם הראשונה 4102בשנת 

מאז החלה המדידה, חצה הנזק 

₪ מיליארד  2-את רף ה)ללא עבירות רצח ועבירות מין( הכלכלי מעבירות האלימות 

. יש להדגיש 4103בשנת ₪ מיליארד  3-לעומת כזאת ₪, מיליארד  2.3-ונאמד על כ

משויך  4102כי חלק משמעותי מהנזק הכלכלי מעבירות האלימות בשנת 

על רקע מבצע 'צוק  4102להתפתחויות במזרח ירושלים במחצית השנייה של שנת 

איתן'. למרות זאת וכפי שעולה מהתרשים, חלה עלייה מתמשכת בנזק הכלכלי 

 האלימות עבירות של וחלקןזו  שנתית הרב מגמה .השניםמעבירות אלימות לאורך 

 הפשיעה חומרת על ומשליכה מדאיגה הפשיעה מתופעת הכלכלי הנזק בכלל

 .בישראל

 

 05.8-לכ כאמור מגיע 4102 בשנת מהפשיעה כתוצאה הנגרם הכלכלי הנזק כלל

 כפי. העבירות סוגי לפי הכלכלי הנזק התפלגות את מציגה להלן הטבלה. ₪ מיליארד

, 4102מכלל הנזק הכלכלי בשנת  47%-עבירות האלימות מהוות כ, לעיל שתואר

לעומת זאת נרשמה . 4110-4103לעומת הממוצע הרב שנתי  59%-עלייה של קרוב ל

ירידה משמעותית בנזק הכלכלי מעבירות רכוש ועבירות מרמה לעומת  4102בשנת 

 בהתאמה(.  40%-וכ 42%-הממוצע הרב שנתית )כ
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חלקן של עבירות אלימות מסך  
 הנזק הכלכלי  

 (ללא רצח ועבירות מין)



 4110-4102נזק כלכלי  סוג העבירה

 (4102מחירי ₪. )מיליוני 

 שיעור שינוי

 4102 4110-4103ממוצע 

 15.5%- 339,426 401,909 רצח

 58.9% 4,328,656 2,724,045 אלימות

 15.8% 765,325 661,179 מין

 23.8%- 3,473,700 4,557,247 רכוש

 20.7%- 3,255,392 4,106,748 מרמה

 3.3%- 2,355,737 2,437,086 סמים

 12.2%- 1,265,202 1,440,263 אחר

 3.3%- 15,783,439 16,328,477 סה"כ

 

יחד עם זאת ניתן לראות בטבלה כי המגמה הרב שנתית בסך הנזק הכלכלי מתופעת 

 3.3%-הכלכלי ברמה הפחותה בעמד הנזק  4102הפשיעה היא של ירידה בנזק. בשנת 

 .4110-4103מהממוצע הרב שנתי 

 הפשיעה סוגי של" הממוצע למקרה" הכלכלי הנזק על ללמוד עוד ניתן מהנתונים

 אלפי 04.3-כ  על נאמד פשיעה ממקרה הממוצע הכלכלי הנזק, לעיל כאמור. השונים

 4,321.9-כ של ממוצע כלכלי נזק עם רצח עבירת הינה ביותר" יקרה"ה העבירה. ₪

 עבירות, בממוצע ₪ אלפי 21.2-כ של נזק עם מין עבירות ואחריה מקרה לכל ₪ אלפי

 01.0-כ על נאמד רכוש מעבירות שהנזק בעוד, ₪ אלפי 39.0-כ של נזק עם אלימות

 .₪ אלפי 7-כ על מרמה ומעבירות בממוצע ₪ אלפי

 

  



 תחושת הביטחון האישי. 5

 שנגרם הכלכלי בנזק( הקטנה) של שיפורהמגמה הרב שנתית היא  ,לעיל כמתואר

 זאת לאור. המדווחת בפשיעה מתמשך לצמצום זאת במקביל, מהפשיעה כתוצאה

 . הציבור של האישי הביטחון בתחושת מקביל לשיפור לצפות היה ניתן

  ישראל ובמשטרת, בכלל הפנים לביטחון במשרד הושם האחרונות בשנים, מזו יתרה

', אלימות ללא עיר' פרויקט הרחבת באמצעות האישי הביטחון שיפור על דגש, בפרט

 המשטרתית הפעילות והכוונת המשטרה תחנות חיזוק', העירוני השיטור' הפעלת

 של האישי הביטחון תחושת על ניכרת בצורה המשפיעים ולעבירות לתחומים

 . הציבור

 הביטחון בתחום הכלכלי הנזק את ולאמוד ל"הנ מאמץ תוצרי את לבחון במטרה

 בצורה משפיעות הן כי להניח שניתן מעבירות המורכב עבירות" סל" נבנה האישי

, אדם חיי כלפי עבירות, ברחוב והפרעה קטטה: האישי הביטחון תחושת על ניכרת

 ללא ברכב ושימוש לדירה התפרצות, שוד, מין עבירות, אדם של גופו כלפי עבירות

 .רשות

לשנים  בניגוד. 4102שחל החמרה משמעותית בשנת  כי עולה זה העבירות סל מניתוח

 הכלכלי בהתאמה בנזק 3.5%-ו 2% של בשיעורירידה  נרשמה בהן 4100-4104

, 3%-בה נרשמה עלייה מתונה יחסית של כ 4103ושנת  סל ביטחון אישי מעבירות

 סך .בנזק הכלכלי מעבירות הסל 08.6%בשיעור של חדה עלייה  4102חלה בשנת 

 ביטחון עבירות בסל הנמנות מעבירות כתוצאה 4102 בשנת שנגרם הכלכלי הנזק

. מהפשיעה כתוצאה שנגרם הנזק מכלל 25.8%, ₪ מיליארד 7.4-כ על נאמד אישי

 בה, 4103 שנת לעומת ₪ מיליארד 0.0-בכ האישי ביטחון עבירות של הנזק עלה בכך

 .₪ מיליארד 6.0-כ על הנזק עמד

נתונים לעיל מושפעים, כאמור, מהעלייה החדה ברמת האלימות שנרשמה במזרח 

ירושלים כתוצאה ממבצע 'צוק איתן' ועל כן יש להתייחס בזהירות לנתון בבוא 

 קובעי המדיניות לעצב תוכניות רב שנתיות למאבק בפשיעה.
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 הנזק הכלכלי מעבירות ביטחון אישי
 (2014מחירי , ח"מיליארדי ש)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 סיכום. 5

 פעילות בהכנסת הצורך, זאת עם. מורכב מהפשיעה כתוצאה הכלכלי הנזק אמידת

 על החלטות קבלת לאפשר כדי מתבקש רציונאלית כלכלית למסגרת ואכיפה מניעה

 . תועלת מול עלות ניתוח בסיס

 05.8 בסך זה במסמך נאמד מהפשיעה כתוצאה שנגרם 4102 בשנת הכלכלי הנזק

 הנזק ובראשונה ובראש, זה במסמך נכללו שלא נזקים להוסיף יש לכך. ₪ מיליארד

 והענישה השפיטה, האכיפה, המניעה הוצאות וכן התעבורה בתחום מפשיעה הכלכלי

 .אלטרנטיבית לפעילות מופנות היו הפשיעה שאלמלא

 למונחים ישראל במדינת הפשיעה של המציאות את מתרגם במסמך שהוצג הניתוח

 כתוצאה הישראלי למשק שנגרם העצום הנזק על בבירור ומצביע מוניטאריים

 של בהיקף המצטבר הכלכלי הנזק נאמד 4102 ועד 4110 משנת. הפשיעה מתופעת

 .בממוצע שנה מידי ₪ מיליארד 06.3-כ, ₪ מיליארד 448 מעל

מגמת  לאחר זאת, הפשיעה מתופעת הכלכלי בנזקחדה  עלייה חלה 4102 בשנת

 ירידה 4102 בשנת חלה לעומת הנזק הכלכלי,. הכלכלי בנזקרב שנתית  ירידה

 מגמת. בישראל הפשיעה בחומרת החמרה על מצביעה זו תופעה. המדווחת בפשיעה

 לצד. השונים העבירות סוגי לפי הכלכלי הנזק בהרכב ביטוי לידי באה גם ההחמרה

 של חלקן וגדל הולך, הכלכלי הנזק בסך הרכוש עבירות של בחלקן הירידה המשך

כלכליים  נזקים בעלי עבירות סוגי שני, המין ועבירות האלימות עבירות

 עבירות בסל הנמנים מעבירות הכלכלי בנזק גם עלייה חלה, בנוסף. משמעותיים

 .אישי ביטחון

מושפעים בצורה מהותית מהאירועים שהתחרשו  4102יודגש כי הנתונים לשנת 

בעיקר במזרח ירושלים כנגזר ממצבע 'צוק  ,4102במהלך המחצית השנייה של שנת 

הייתה נמשכת המגמה הרב שנתית  4102יתכן שבשנת איתן'. אלמלא אירועים אלה 

 של ירידה בנזק הכלכלי מתופעת הפשיעה.

 :מישורים במספר משמעויות לעיל ולממצאים זה במסמך למוצג

 הרחוב ובפשיעת בכלל בפשיעה המאבק על האחרונות בשנים שהושם הדגש, ראשית

 תחנות חיזוקו הפנים לביטחון המשרד של האזרחי המאמץ הרחבת עם יחד בפרט

מתבקש לאור הנתונים המוצגים במסמך זה. תופעות הפשיעה הפוגעת , המשטרה



בביטחון האישי ותחושת הביטחון האישי של תושבי המדינה מחייב המשך מיקוד 

 כתוצאה הנגרם הכלכלי הנזק של ההתפתחות נוכח, זאת עםבתחומים הללו. 

 לתוכניות המשאבים הקצאת המשך לבחון יש', אישי ביטחון עבירות סל' מעבירות

 עמידת בחינת תוך, זה בתחום בעבירות במאבק הממוקדים ואכיפה מניעה

 .תועלת מול עלות במבחן התוכניות

 לב תשומת מתן תוך האחרונות השנים של החיובית המגמה את לחדש מנת על, שנית

 על דגש לתת נדרש, השונים העבירות סוגי לפי הכלכלי בנזק בשינוי האחידות לחוסר

 העולה באופן המשאבים של ההקצאה כיווני ובחינת לאומי כיעד בפשיעה המאבק

 .הישראלית לחברה התועלת מירב השגת עם אחד בקנה

 לב תשומת המשך מחייב רכוש מעבירות הכלכלי בנזק המתמשכת הירידה, שלישית

 הבלתי פעילותם את מעבירים אלא נעלמים לא העבריינים כי הנחה מתוך וניתוח

שינויים אלה מחייבים בחינה מתמדת ושינויים פנימיים . אחרות לזירות חוקית

בהקצאת המשאבים במאבק בפשיעה תוך הפניית תשומת הלב לתופעות הפשיעה 

 המתפתחות.

 

 

 

 


