
ניצב-משנה ד"ר בשורה רגב, גיא נגר
מח' מחקר, אגף למדיניות ותכנון אסטרטגי, המשרד לביטחון הפנים

שיעור מעשי הרצח בישראל הוא פחות משני מקרים למאה אלף נפש  
בתל-אביב לבדה שיעור זה עומד על כחמישה מקרים למאה אלף נפש
  בשנת 2012 נרצחו ברחבי העולם 437 אלף בני-אדם על רקע פלילי    
לרצח, עבירת האלימות החמורה ביותר, יש השפעות על יצירת פחד ועל 
תחושת חוסר ודאות לגבי העתיד    סטטיסטיקה בינלאומית השוואתית

רצח עולמי 
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בשנים האחרונות אנו עדים לשיח ציבורי אודות החרפת 
תופעת האלימות בישראל. הסיקור התקשורתי הנרחב 
לאירועים עשוי להמחיש את מרכזיותה של התופעה בישראל 
ואת חשיבותה. עם זאת, נתוני הגופים הציבוריים העוסקים 
בתחום, אשר נבחנו במסגרת מדד אלימות לאומי, שפורסם 
לאחרונה על ידי המשרד לביטחון הפנים, מציגים תמונה 
שונה ומורכבת. במדד האלימות הלאומי נכללת גם עבירת 
רצח, אשר נחשבת לחמורה ביותר מכלל עבירות האלימות, 
והשפעתה על תחושת הביטחון של הציבור היא מהותית. הגדרת 
תופעת רצח לפי ארגון ה-OECD היא "מוות לא חוקי, שנעשה 
במתכוון בידי אדם אחד לאדם אחר". קטגוריית אלימות זו 

מובחנת בכך, שמרבית מקרי הרצח מדווחים, וקיימת מעורבות 
משטרתית. בשונה מהגדרות אחרות לעבירות אלימות, הגדרה 
זו לרצח היא אחידה בין המדינות. כתוצאה מכך, מקרי רצח 
מדווחים מספקים תמונה מדויקת, יחסית, לשיעור המקרים. 
רצח נחשב לאינדיקטור החשוב ביותר לפשעי אלימות, מכיוון 
שהוא בעל ההשפעה הגדולה ביותר על הקורבנות. לאור זאת, 
ניתן להתייחס לעבירת הרצח כאל עבירה, המתאימה ביותר 
להשוואה בין מדינות שונות, בחקירת רמת האלימות החמורה 
ביותר, שאינה תלויה בפערי דיווח. השוואה זו מאפשרת 
ביסוס מדיניות על עובדות מהימנות, ובה בעת מאפשרת מבט 

בינלאומי על היקף התופעה.

רצח עולמי 
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 79% מקורבנות הרצח ברמה 
העולמית הם גברים.

95% מהרוצחים הם גברים.
שיעור הנרצחים הגברים
הוא כמעט פי 4 מנשים.

8% מכלל קורבנות הרצח 
בעולם הם ילדים 

מתחת לגיל 15

רצח עולמי / המשך

נקודות חמות
שיעור מקרי הרצח בישראל עומד על פחות משני מקרים למאה 
אלף נפש. אולם, בתל-אביב לבדה, שיעור זה עומד על כחמישה 
מקרים למאה אלף נפש. משנת 2007 חלה בישראל ירידה של 3% 
במקרי רצח בהשוואה לשנת 2013 )1.4 מקרי רצח למאה אלף 
נפש(, ובהשוואה לשנת 2011 )שנת השיא - 1.8 למאה אלף נפש( 
חלה ירידה של כ- 20%. שיעור הרצח הפלילי בשנת 2013 הינו 

הנמוך ביותר בשבע השנים האחרונות.
 United Nations Office on Drugs( מחקר עולמי בנושא רצח
and Crime,2013(, המבוסס על מידע מקומי ועל מידע בינלאומי, 

שבוצע ב- 219 מדינות, וכולל מידע ממערכות הצדק הפלילי 
וממערכת הבריאות, מציג באופן השוואתי את נתוני הרצח במדינות 
העולם וביבשות השונות שנבחרו בו. המחקר נערך במטרה לשפר 
את ההבנה אודות אלימות עבריינית, בהתאם לממדים שונים, 
ביניהם היכן מתרחש הרצח, באיזו עוצמה הוא מתרחש, מי הן 
האוכלוסיות שבסיכון, מה הם גורמי הסיכון ומה הם סוגי הרצח. 
בנוסף, המחקר מציג ניתוח של דפוס רצח לאורך זמן, השופך אור 
על ההבדלים בין האזורים השונים, שבהם הוא מתבצע. ממצאי 
הניתוח מאפשרים למקבלי ההחלטות לפתח אסטרטגיה נכונה, 
ולייצר מדיניות, כדי להגן על האוכלוסיות שבסיכון, ולצמצם את 
הסבירות למעשי רצח בקרב האוכלוסיות המועדות. נתוני מקרי 
הרצח במדינות השונות אפשרו למחקר להצביע על "נקודות 

חמות", אשר מחייבת ניטור נוסף עתידי. 

ממוצע עולמי
בשנת 2012 נרצחו 437 אלף בני-אדם על רקע פלילי.  
יותר משליש מהם נרצחו באמריקה, 31% באפריקה, 28% 
באסיה. באירופה נרצחו כ-5% מסך כל הנרצחים, וביבשת 

אוסטרליה - 0.3%.
הממוצע העולמי עומד על 6.2 נרצחים למאה אלף נפש, אך   
בארצות דרום אפריקה ומרכז אמריקה השיעור למאה אלף 
איש הוא פי 4 מממוצע זה )24.8 למאה אלף נפש(. באפריקה 
התיכונה ובאיים הקריביים השיעור למאה אלף איש הוא בין 
16 ל- 23 נרצחים. מהעבר השני נמצאות מזרח אסיה, דרום 
אירופה ומערב אירופה, שבהן שיעורי הרצח הם הנמוכים 

ביותר.
כ- 750 מיליון איש חיים בארצות, שבהן שיעור מקרי הרצח   
גבוה. משמע, שכמחצית מכל מקרי הרצח מתרחשים בקרב 

11%מאוכלוסיית העולם.
באמריקה, שיעור הנרצחים הוא הגבוה ביותר - 29.3 למאה   
אלף נפש. שיעור זה גבוה פי 7 משיעור הנרצחים באסיה, 
באירופה ובאוסטרליה )שם השיעור הוא פחות מ- 4.5 למאה 
אלף נפש(. שיעור הנרצחים ביבשת זו מושפע, במידה רבה, 
מריבוי מקרי הרצח, הקשורים לפשיעה מאורגנת ולפעילות 

כנופיות.
43% מקורבנות הרצח הם ממין זכר, בני 29-15 הגרים באמריקה   

)אחד מכל שבעה קורבנות רצח ברמה הגלובאלית(.
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 נשק חם הוא הנשק הנפוץ 
ביותר - בארבעה מכל עשרה 
מקרי רצח נעשה בו שימוש. 
ביבשת אמריקה, 66% ממקרי 

הרצח התבצעו בנשק חם, 
לעומת 10% ביבשת אוסטרליה

היבט מגדרי
79% מקורבנות הרצח ברמה העולמית הם גברים. יתרה מכך - 
95% מהרוצחים הם גברים. שיעור הנרצחים הגברים הוא כמעט 

פי 4 מנשים )9.7 לעומת 2.7.למאה אלף נפש(

רצח במשפחה
מניתוח מקרי הרצח, שבוצעו על-ידי בני- זוג או על-ידי קרובי 
משפחה אחרים עולה, כי רוב הנרצחים הם נשים. מבין כלל הנרצחים 
על-ידי בני-משפחה בשנת 2012, כשני שלישים )43,600( הן 

נשים, וכשליש הם גברים.)20,000(.מתוך כל קורבנות הנשים, 
שנרצחו בשנת 2012, כמעט מחציתן )47%( נרצחו על-ידי שותף 
לחיים או על-ידי קרוב משפחה, בהשוואה ל6% אחוז גברים, 

שנרצחו ע"י קרובי משפחה.

גיל הנרצחים
כמחצית מכל קורבנות הרצח הם בני 29-15 , ופחות משליש הם 
בני 44-30. כ- 36,000 ילדים מתחת לגיל 15 היו קורבנות לרצח 
) 8% מכלל קורבנות הרצח בעולם(. כאשר מצרפים למספר זה את 
מספר קורבנות הרצח בני 29-15, הרי שמעל 50% מכלל קורבנות 

הרצח בעולם הם מתחת לגיל 30.

גורמי רצח
מעשי הרצח מבוצעים כתוצאה מפעילות עבריינית, מקונפליקט 
בין-אישי וממניעים אידיאולוגיים. קיימים גם גורמים נוספים, 
המשפיעים על פוטנציאל הסבירות לביצוע רצח, החל מזמינותם 
של כלי- נשק, וכלה בשימוש בחומרים פסיכואקטיביים. נשק 
חם הוא הנשק הנפוץ ביותר - בארבעה מכל עשרה מקרי רצח 
נעשה בו שימוש. שאר מעשי הרצח מבוצעים באמצעים אחרים - 
הפעלת כוח פיזי , שימוש בחפצים כהים )שהורגים למעלה משליש 
מהקורבנות(, ושימוש בחפצים חדים )שהורגים כרבע מקורבנות 
הרצח(. ביבשת אמריקה, 66% ממקרי הרצח התבצעו בנשק חם, 

לעומת 10% ביבשת אוסטרליה. 
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