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דבר השר
אלימות הינה אחת התופעות החברתיות המורכבות והקשות 
ביותר זאת כיוון שהיא  פוגעת באופן ישיר ובלתי אמצעי 
באדם עצמו, בין אם כוונה כלפי יחיד ובין אם כוונה כלפי 

קבוצה מסוימת. 

כמו התא  מבנים חברתיים חשובים  לפורר  יכולה  אלימות 
המשפחתי, המסגרות החינוכיות והקהילה המקומית ולהוביל 

להיווצרות חוסר אמון ותחושת ביטחון אישי נמוכה. 

בסופו של דבר, ובמידה והיא רחבה, יכולה האלימות לפגוע 
בחברה כולה, בדפוסי הפעולה בתוכה וביכולת שלה לייצר 

ערבות הדדית, שיח ושיתוף פעולה. 

ורב  מודרנית  דמוקרטית,  חברה  כל  של  מרכזי  יעד  הינו  האלימות  בתופעת  המאבק  כן,  על 
תרבותית.

התמודדות טובה ויעילה עם תופעת האלימות, דורשת מאתנו ראשית כל להבין לעומק את 
ראש  כיושב  בישראל.  האלימות  ומאפייניה, של  היקפיה  מהותה,  להבין את  עלינו  התופעה. 
אלימות  עם  להתמודדות  ותכניות  מהלכים  מספר  קידמתי  באלימות,  למאבק  השרים  ועדת 
בחברה הישראלית,  ביניהן פריסתה של תכנית "עיר ללא אלימות" בעשרות ישובים ברחבי 
הארץ, השקת התכנית הלאומית לצמצום הצריכה הבלתי אחראית של אלכוהול, פיתוח ופריסת 

מערכי שיטור עירוני ועוד. 

לצד זאת זיהיתי את הצורך החיוני לפתח כלי לניתוח והבנת המגמות של תופעת האלימות 
בישראל. 

ראשון  ניסיון  זהו  זה.  בהקשר  המשמעותיים  המהלכים  אחד  הינו  הלאומי  האלימות  מדד 
מסוגו בארץ לייצר תמונת מצב וניתוח מדעיים, סדורים, מתמשכים וברי השוואה של תופעת 

האלימות בישראל.

תוצרי המדד יאפשרו לקדם שיח ציבורי מושכל ופורה בכל הנוגע לתופעת האלימות, ליצור 
שיתופי פעולה בין משרדי ממשלה, ארגונים לא ממשלתיים והחברה כולה. 

המאבק באלימות בחברה הינו תהליך ארוך, מורכב ומתמשך שמצריך שיתוף פעולה של כלל 
חלקי החברה, מדד האלימות הינו נדבך חשוב לחיזוק שיתוף פעולה זה.

לכלל  ויאפשר  מחד  האלימות  תופעת  של  והמלאה  האובייקטיבית  התמונה  את  יציג  המדד 
את  למקד  המתאימה,  המדיניות  את  לגבש  התופעה  ובצמצום  בטיפול  העוסקים  הגורמים 
פעילותם ולבצע הערכה לגביה, כך שבסופו של דבר תושגנה התוצאות הטובות ביותר, תצומצם 

רמת האלימות בחברה הישראלית ותעלה תחושת הביטחון.

בברכה,         

ח"כ יצחק אהרונוביץ'                         

השר לביטחון הפנים                        

ח"כ יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
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הקדמה
במסגרת המאבק הלאומי בתופעת האלימות בישראל ועל פי הנחיית השר לביטחון הפנים, 
פותח מדד אלימות לאומי אשר יהווה כלי למדידת תופעת האלימות ויתעדכן בתום כל שנה 

קלנדרית )אזרחית(, תוך התבססות על נתוני אלימות המתקבלים מגופים שונים בישראל. 

ועדת  הקמת  על  הוחלט   ,2005 ביוני  ה-5  מיום  ה-30  הממשלה  של   113 הממשלה  בישיבת 
שרים ממשלתית בראשות השר לביטחון הפנים למטרת גיבוש פרויקט לאומי למאבק בתופעת 
האלימות בחברה הישראלית1. במסגרת פרויקט זה החלה עבודת המחקר הראשונית של המדען 

הראשי במשרד לביטחון הפנים בינואר 2011 לפיתוחו של מדד אלימות לאומי.

הרקע לפיתוח המדד עלה לאור היעדר מדידה אחידה בקרב כלל הגופים הציבוריים העוסקים 
שתהיה  משותפת  שפה  יאפשר  שנה,  בכל  שיעודכן  בישראל,  לאומי  אלימות  מדד  בנושא2. 
מוסכמת ומקובלת על הגופים השונים, כבסיס לקביעת מדיניות אפקטיבית להתמודדות עם 

התופעה ויצירת שיח ציבורי ותקשורתי מבוסס עובדות3. 

מדד אלימות לאומי המוצג במסמך זה, מתבסס על שני מאגרי מידע מרכזים: 

ישראל,  משטרת  ציבוריים:  גופים  מחמישה  שהתקבלו  מדווחות  אלימות  עבירות  הראשון- 
ואיגוד מרכזי הסיוע  משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, משרד החינוך 

לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בישראל. 

השני- לשם קבלת אומדן להיקף עבירות האלימות שאינן מדווחות לגורמים הממוסדים לעיל, 
מתבסס המדד גם על סקרי נפגעי עבירה מהשנים 2008 ו-2009. החל משנת 2014 יתבסס המדד 

על סקר נפגעי עבירה אשר יבוצע בכל שנה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

אנו תקווה כי מדד זה יהווה אבן דרך משמעותית להכוונת מדיניות ציבורית שהנה מבוססת 
עובדות, ויאפשר מצע רחב יותר של דיון בין כלל הגורמים שתרמו לביסוס המדד.

כמו כן נשמח לקבל התייחסות על מנת להפיק לקחים ולשפר את המדד משנה לשנה.
 

ד"ר בשורה רגב נצ"מ       
           ראש מחלקת מחקר   

המשרד לביטחון הפנים      

http://www. ,"1 משרד ראש הממשלה, "ועדת שרים לקידום פרויקטים למאבק באלימות- הרכב חדש
pm.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2005/06/des3698.htm )גישה: אפריל, 2013(. 

2 ד"ר ישראל כץ, "מדד אלימות לאומי לחברה הישראלית" המשרד לביטחון הפנים לשכת המדען הראשי, 
 .2011

3 ד"ר ישראל כץ, "מדד אלימות לאומי לחברה הישראלית" המשרד לביטחון הפנים לשכת המדען הראשי, 
.2011



הקדמה  מדד אלימות לאומי

מונחים, הגדרות והבהרות

בכל מקום שמצוין משרד הרווחה הכוונה היא למשרד הרווחה ולשירותים חברתיים.

עבירה פלילית – אירוע פלילי שכלל הפרה של סעיף חוק שלגביו ניתן להגיש כתב אישום כנגד 
אדם אחד על ביצוע עבירה.

אוכלוסיית המחקר – כלל עבירות האלימות שהתרחשו בין השנים 2012-2003.

ציבור,  עובד  תקיפת  חמורה,  חבלה  הריגה,  לרצח,  וניסיון  רצח   – חמורה  אלימות  עבירות 
תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות, תקיפה חמורה למעט עובדי ציבור.

והפרעות  ציבור, קטטות  עובדי  למעט  נזק, תקיפה  גרימת  איומים,   – קלה  אלימות  עבירות 
במוסדות וברחובות והכשלת עובד ציבור.

עבירות שוד – שוד, שוד בנסיבות מחמירות, תקיפה לשם גניבה וחטיפת תיקים.

עבירות מין – אינוס, בעילה באיומים, בעילה על-ידי קבוצת אנשים, אונס קטין במשפחה, 
בעילה שגרמה לחבלה גופנית, מעשה סדום בקטין. 

נזקקות – הסיבה שבגללה פונה הפרט למחלקות שירותי הרווחה.

בין  ואלימות  ילדים  נגד  אלימות  נשים,  נגד  אלימות  במשפחה,  אלימות   – אלימות  נזקקות 
אחים.

מדד – מספר המייצג את רמתו של מאפיין מסויים, כדרך להשוות בין רמות שונות של מאפיין 
זה בזמנים שונים, במקומות שונים או במקרים שונים.

מדד משוקלל – מדד מורכב שבו מייחסים לכל מדד משקל מסויים, המבטא את חלקו באחוזים.
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תקציר 
בישראל.  האלימות  תופעת  אודות החרפת  נרחב  ציבורי  לשיח  עדים  אנו  בשנים האחרונות 
הסיקור התקשורתי הנרחב לאירועים עשוי להמחיש את מרכזיותה וחשיבותה של התופעה 
בישראל1. יחד עם זאת, נתוני הגופים הציבוריים העוסקים בתחום אשר נבחנו במסגרת מדד 

אלימות לאומי המוצג במסמך זה, מציגים תמונה שונה ומורכבת.
בשל היעדר מדידה אחידה וכוללת לתופעת האלימות והצורך בהנגשה של המידע לציבור, פותח 
מדד אלימות לאומי לישראל. כיום פועלים בישראל מגוון גופים ציבוריים )משטרת ישראל, 
בתופעות  בטיפול  העוסקים  שלישי(  ומגזר  החינוך  משרד  הבריאות,  משרד  הרווחה,  משרד 
האלימות ובאיסוף נתוני האלימות, אך עד כה, לא נבחנו נתונים אלו כמכלול אחד ליצירת 
ומוסכם. לפיכך, מדד אלימות לאומי בישראל עשוי לשמש ככלי מדידה תקופתי  מדד אחיד 
לתופעת האלימות בישראל, תוך איסוף וניטור נתוני אלימות מהגופים השונים. מדד זה יאפשר 
מדיניות  לקביעת  בסיס  ויהווה  המערכתיים,  הגופים  על  ומקובלת  מוסכמת  משותפת,  שפה 
אפקטיבית להתמודדות עם תופעת האלימות ויצירת שיח ציבורי ותקשורתי מבוסס עובדות. 
באלימות  למאבק  הממשלתית  בתכנית  משמעותי  נדבך  מהווה  לאומי  אלימות  מדד  פיתוח 
בישראל. בישיבת הממשלה ה-113 של הממשלה ה-30 מיום 5 ביוני 2005, הוחלט על הקמת 
ועדת שרים ממשלתית בראשות השר לביטחון הפנים לגיבוש תכנית לאומית בנושא האלימות 
בחברה הישראלית2. בהמשך לזאת, הכריז המשרד לביטחון הפנים באפריל 2011 על פיתוח מדד 
גופים רשמיים  וינתח לראשונה מקרי אלימות אשר תועדו על-ידי  לאומי לאלימות שיאסוף 

שונים בישראל, תוך אבחנה תקופתית. 

מתודולוגיה 
מדד אלימות לאומי הוא כלי מחקר תקופתי ייחודי למדידת תופעת האלימות וממדיה בישראל, 

תוך התבססות על נתוני אלימות מגופים ציבוריים שונים. 

תהליך המחקר לפיתוח המדד התבסס על שני מאגרי נתונים מרכזיים:

הראשון – עבירות אלימות מדווחות שהתקבלו מחמישה גופים ציבוריים: 

משטרת ישראל  .1
משרד הרווחה והשירותים החברתיים  .2

משרד הבריאות  .3
משרד החינוך   .4

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית.   .5

מאגר המידע השני הוא – סקרי נפגעי עבירה המאפשרים קבלת אומדן בלתי מוטה להיקפה של 
האלימות הלא מדווחת בישראל, ומטרתם להשלים את תמונת המצב ככל שניתן.

תהליך בניית מדד אלימות כלל שלושה שלבים מרכזיים:

ראשית, הוגדרו ארבעה סלי אלימות המסווגים סעיפי עבירות אלימות לארבע קבוצות:   .1
אלימות חמורה, אלימות קלה, עבירות מין ועבירות שוד. 

שנית, הנתונים שהתקבלו מהגופים השונים על עבירות אלימות מוינו לפי סלי אלימות   .2
ובנוסף, אופיינו אירועי האלימות המדווחים לפי גורמי הדיווח. כך, ניתן היה לזהות ולבודד 

עבירות ולמנוע ספירה כפולה של העבירות במדד. 

ד"ר ישראל כץ, "מדד אלימות לאומי לחברה הישראלית" המשרד לביטחון הפנים לשכת המדען הראשי,   1
.2011

2 http://www.pm.gov.il/PMO/Archive/Decisions/2005/06/des3698.htm )2013 ,גישה: אפריל(.
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לבסוף, הוגדרו המשקולות לסעיפי העבירות בהתאם לחומרת העבירה על-פי חוק העונשין   .3
למטרת בניית מדד אלימות משוקלל בו לכל עבירה ניתן משקל לפי עונשה בחוק.

ממצאים מרכזיים
עבירות אלימות בין השנים 2012-2003

בשנים 2010-2003 התרחשו כאומדן, בממוצע שנתי, כ-620,000 עבירות אלימות. כך עולה   •
מסקרי נפגעי עבירה משנים 2008 ו-2009 ושילוב עבירות אלימות מדווחות. בנוסף, כ-34% 
מהן )210,000( מדווחות מדי שנה למשטרת ישראל, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 
משרד החינוך, משרד הבריאות ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בישראל. 
העבירות  ומרבית   )92%( הרווחה  ומשרד  ישראל  למשטרת  מדווחות  העבירות  מרבית 

המדווחות הן עבירות אלימות קלה )כ-85%(.

כ-410,000 עבירות אלימות )66%( אינן מדווחות לגורם דיווח ממוסד בישראל מידי שנה.   •
באמצעות סקרי נפגעי עבירה ניתן לכמת ולאפיין את עבירות האלימות הלא-מדווחות לפי 
סוגי אלימות. מבחינת הנתונים עולה כי עבירות אלימות חמורות וקלות מהוות 79% מכלל 

עבירות האלימות הלא-מדווחות. עבירות מין מהוות 20% ועבירות שוד פחות מ-1%. 

בשנת 2012, לעומת שנת 2011, חלה עלייה של כ-11% בעבירות השוד ועליה של כ-1.3%   •
בעבירות מין. יחד עם זאת, בשאר העבירות: אלימות חמורה ואלימות קלה, חלה ירידה 

בשנת 2012 לעומת 2011. 

דיווח על עבירות אלימות
משנת 2004 חלה ירידה במספר עבירות האלימות המדווחות למשטרת ישראל, בממוצע   •
מדווחות,  לא  אלימות  בעבירות  עקבית  ירידה  מגמת  נרשמה  במקביל  לשנה.   - 2.4% של 
בממוצע של 1.6% - לשנה. לעומת זאת חלה עלייה בדיווח על עבירות אלימות לארבעת 
גורמי הדיווח הנוספים, ובפרט למשרד הרווחה, בממוצע של % 1+ לשנה. כלומר, העלייה 
בדיווח לגורמים האחרים, מלבד המשטרה, מעידה על כך שלמעשה חלק מהירידה באלימות 

המדווחת למשטרה נובעת כתוצאה משינוי בגורם המדִוּוח.

משנת 2003 נרשמה עלייה בדיווח על עבירות אלימות למשרד הרווחה. עלייה חדה נרשמה   •
בעבירות אלימות המדווחות למשרד הרווחה בקרב אוכלוסייה בגילאי +65 החל משנה זו. 
בנוסף, בשנים 2008-2003 חלה עלייה עקבית בשיעור מקרי אלימות כלפי ילדים שדווחו 

למשרד הרווחה עם עלייה ממוצעת של )% 9+(. 

זהות התוקף - בכ-33% מכלל עבירות האלימות המדווחות למשטרת ישראל זהות התוקף   •
איננה ידועה למשטרה ובשנת 2012 חלה עלייה באחוז המקרים )2.5%+( בהם זהות התוקף 

אינה ידועה.

מאפיינים דמוגרפיים
רקע דתי- במרבית מקרי האלימות משתייכים התוקף והקורבן לאותו רקע דתי. במרבית   •
מכלל  כ-80%  מין,  עבירות  של  הקורבנות  מכלל  כ-85%  יהודים:  הם  הקורבנות  המקרים 
קורבנות עבירות שוד, כ-55% מכלל קורבנות עבירות אלימות חמורה וכ-76% מקורבנות 

אלימות קלה.

גילאים- בממוצע, כ-55% מקורבנות עבירות המין הם מקבוצות גיל של בני 17-0, זאת מתוך   •
כלל עבירות האלימות אשר דווחו למשטרת ישראל בשנים 2012-2007. בשנת 2011 חלה 
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עלייה של כ-8.5% במספר העבירות כלפי קורבנות בגילאים אלו. חשודים בגילאי 44-18 
מבצעים כ-40% מכלל עבירות המין.

ככלל עולה מן הנתונים כי קבוצת הגיל של בני 44-18 מבצעת את רוב הפשעים האלימים   
המדווחים למשטרת ישראל.

מגדר- במרבית מקרי האלימות התוקפים הם גברים. עבירות מין מהוות מקרה ייחודי בו   •
גברים מבצעים כ-96% מכלל העבירות.

דיווח
עבירות אלימות במוסדות חינוך- מסקרי נפגעי עבירה עולה כי מרבית עבירות האלימות   •
רשהתרחשו במוסדות החינוך דווחו למוסדות החינוך בלבד. כשליש מהאירועים אינם מד

ווחים בנוסף לאף גורם ממסדי בישראל. בנוסף עולה כי מרבית המקרים של עבירות מין 
מתרחשים בבתי ספר תיכוניים.

פניות למרכזי סיוע- משנת 2009 חלה עלייה במספר הפניות על עבירות מין למרכזי הסיוע   •
2011-2003, כ-30% מעבירות אלימות מינית שדווחו למרר  בישראל. בנוסף, בממוצע לשנים

כזי הסיוע, דווחו גם הן למשטרת ישראל.

חומרת העבירות
בשנים 2011-2009 חלה ירידה במדד האלימות המשוקלל )חומרת עבירות האלימות(, בשנת   •

2012 חלה עלייה של 5% במדד האלימות המשוקלל לעומת שנת 2011.
משנת 2004 חלה ירידה במדד האלימות, עם התייצבות בשנת 2012 לעומת שנת 2011.  •

עבירות שוד- מהמדד המשוקלל אשר נותן ביטוי לחומרתן של עבירות האלימות, עולה כי   •
חלקן של עבירות השוד מהווה מעל ל-43% מהמדד המשוקלל, וזאת למרות חלקן הקטן 

בכמות. כלומר, חומרתן של עבירות שוד גבוה יחסית למספרן. 

השוואה בין-לאומית
שיעור עבירות האלימות בישראל קרוב במרבית המקרים לממוצע מדינות ה 3OECD. כך עולה 

.OECD-מהשוואת נתוני אלימות של ישראל עם מדינות ארגון ה
שיעור מקרי הרצח בישראל, לשנת 2010, עומד על 2.1 לכל 100,000 נפש, יחס זהה לממוצע 
העולמי של ה-OECD. בנוסף, שיעור עבירות השוד לכל 100,000 נפש בישראל נמוך משמעותית 

משיעור המקרים במדינות הארגון. 

שיעור תקיפה אלימה לכל 100,000 נפש בולט בשיעורו הגבוה בישראל ועומד על כ-7 מקרים 
לכל 100,000, זאת לעומת ממוצע מדינות ה-OECD העומד על כ-3 מקרים לכל 100,000. 

לבסוף, שיעורי עבירות תקיפה מינית בישראל גבוהים בממוצע של כ-16% ממדינות הארגון 
.OECD-ואחוז מקרי האונס מתוך כלל מקרי התקיפה המינית נמוכים בכ-2% מממוצע מדינות ה

תובנות
האלימות בחברה הישראלית רווחת בכל תחומי החיים ובכל שכבות האוכלוסייה ומחלחלת גם 

לגופים ציבוריים המספקים שירותים שונים לציבור הרחב. 

הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי    3
)OECD - Organization for Economic Co-operation and Development(, הוא ארגון בינלאומי של 

המדינות המפותחות המקבלות את עקרונות הדמוקרטיה הליברלית והשוק החופשי. ישראל חברה בארגון 
משנת 2010.
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ממצאי מדד האלימות בישראל ממחישים כי בישראל פועלים גורמים רבים למניעה, אכיפה 
וטיפול בתופעת האלימות. מבקר המדינה פרסם לאורך השנים דוחות ביקורת רבים ומגוונים 
והמלצות  מסקנות  האלימות.  תופעת  עם  בישראל  השונות  הרשויות  וטיפול  התמודדות  על 
מדוחות המבקר מהשנים 2008, 2010, ו-2012 מובאות במסמך זה כתימוכין וחידוד התובנות 

העולות מתוך מדד אלימות לאומי.

2012 הינה 3%  כי חומרת העבירות לשנת  והנתונים שנסקרו עולה  מתוך בחינת הממצאים 
גבוהה יותר מאשר שנת 2007. ממצא זה מדליק נורה אדומה בהתחשב בירידה בכמות עבירות 

האלימות באותן שנים. משמעות הדבר כי מספר העבירות פחת אך חומרתן עלתה ב-10.5%.

מסקנה נוספת העולה מדוח זה היא כי חלק ניכר מעבירות האלימות המטופלות על-ידי משרד 
הרווחה ושירותי הרווחה אינן מדווחות למשטרת ישראל ולהיפך. דוח מבקר המדינה משנת 
2012 מציין כי במשרדי הרווחה והבריאות בפרט, מקרי האלימות החמורה המטופלים בפועל 

במוסדות עולים במספרם על המקרים המדווחים למשטרת ישראל4. 

דוח מבקר המדינה מהשנים 2012-2011 בחן את נושא הטיפול באלימות בין בני זוג ובפרט את 
שיתוף הפעולה בין גורמי הטיפול השונים, כגון משטרת ישראל ומשרד הרווחה. כך לדוגמה 
נמצא כי במספר תחנות משטרה, הדיווח למשרד הרווחה על נפגעות אלימות בין בני זוג לא 
הועבר כראוי ובמרבית המקרים אף לא התקבל. בנוסף קבע המבקר כי נמצא תפקוד לקוי של 
גורמי הרווחה ברשויות המקומיות במניעת אלימות בין בני זוג ובטיפול בנפגעיה. יתר על כן, 
מבקר המדינה קבע כי בהיעדרו של גוף מתכלל אחד המתווה דרכי פעולה למשרדים השונים, 

לא ניתן למנוע את מקרי האלימות ולתת טיפול הולם לנפגעי האלימות5. 

מסקנה חשובה נוספת היא כי במוסדות החינוך בישראל אין איסוף ומדידה אובייקטיבית של 
נתוני אלימות. אמצעי הניטור וריכוז של נתוני האלימות במשרד החינוך מתבססים על סקרי 
באירועי  מעורבותם  או  לחשיפתם  בנוגע  ומורים  תלמידים  של  בלבד  סובייקטיביים  עמדות 
אלימות, ולא על מדידה ואיסוף נתונים אובייקטיביים6. דוח מבקר המדינה משנת 2008 התייחס 
לממצא זה והמליץ כי על משרד החינוך ליזום הקמת מאגר נתונים בשיתוף עם המשרד לביטחון 

הפנים ומשרד הרווחה, שבו ירוכז המידע7. 

4 משרד מבקר המדינה, דוח ביקורת שנתי 60 ב', לשנת 2009 ולחשבונות שנת הכספים 2008 )הדוח המלא(, 
הטיפול באלימות כלפי עובדי ציבור, מאי 2010. 

משרד מבקר המדינה, פעילות רשויות מקומיות למניעת אלימות בין בני זוג ולטיפול בנפגעיה, בדוחות על    5
הביקורת בשלטון המקומי לשנים 2012-2011, דצמבר 2012. 

מרכז המחקר והמידע בכנסת, התמודדות משרד החינוך עם תופעת האלימות בבתי הספר, כנסת ישראל,    6
נובמבר 2011. 

משרד מבקר המדינה, דוח ביקורת שנתי 82 ב', לשנת 2007 ולחשבונות שנת הכספים 2006 )הדוח המלא(,    7
משרד החינוך, המאבק בתופעת הבריונות ואירועי האלימות במוסדות החינוך, מאי 2008. 
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מגבלות המחקר
חשוב  אותן  ומגבלות  קשיים  מעלה  בישראל  האלימות  תופעת  כלל  של  אפקטיבית  מדידה 
נתוני האלימות המדווחים  הלאומי הם  נשען מדד האלימות  עליו  מרכזי  מידע  לציין. מאגר 
לגופים ציבוריים שונים. יחד עם זאת, נתונים אלה אינם מייצגים את מרבית מקרי האלימות 
ניתן לראות במסגרת פיתוח מדד אלימות לאומי- נמצא כי  שהתרחשו בפועל. תימוכין לכך 
מכלל  בלבד  כ-34%  מהוות  בישראל  מרכזיים8  גורמים  לחמישה  המדווחות  אלימות  עבירות 

תופעת האלימות בישראל בממוצע לכל שנה. 

שנערכו  עבירה  סקרי  ממצאי  על  הישענות  היא  לאומי  אלימות  מדד  בבניית  נוספת  מגבלה 
בשנים 2008 ו-2009 בלבד כאומדן לכלל תופעת האלימות. סקרים אלה בוחנים את היפגעות 
האוכלוסייה מעבירות שונות תוך שחזור הפגיעה שהתרחשה בעבר. כך, הסקרים מתבססים על 
התשובות הסובייקטיביות של הנשאלים ולא על נתונים אמתיים. בנוסף, בסקרי נפגעי עבירה 
ישנה שונות בדיווח על עבירות מסוימות כגון עבירות מין ורכוש, זאת בדומה לשונות בדיווח 

בסטטיסטיקה הפלילית. 

קושי נוסף הוא ביכולת ההשוואה של נתוני האלימות עם מדינות אחרות בשל ריבוי ההגדרות 
לאלימות ובריבוי שיטות המדידה. האלימות היא תופעה החוצה זמן וגבולות ומתרחשת בכל 
רחבי העולם. אך יחד עם זאת, כל מדינה קובעת אילו אירועים נחשבים לעבירת אלימות לפי 
החוק הפלילי ולכן לא ניתן לערוך השוואה מלאה בין נתוני האלימות בישראל לבין מדינות 

אחרות בעולם. 

 

חמשת גורמי הטיפול המוצגים בדוח זה הם: משטרת ישראל, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, משרד    8
החינוך, משרד הבריאות ואיגוד מרכזי סיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. 



 פרק 1:
רקע למדד 

אלימות בישראל
מטרות לבניית המדד א.  

בסיס המידע ב.  
סקירה עולמית ג.  

OECD -השוואת נתוני אלימות בין מדינות ה ד.  





מחלקת מחקר, אגף מדיניות ותכנון אסטרטגי המשרד לביטחון הפנים

17

הקדמה
בשנים האחרונות אנו עדים לסיקור תקשורתי נרחב אחר תופעת האלימות בישראל ההולך 
של  וחשיבותה  מרכזיותה  את  להמחיש  עשוי  לאירועים  הנרחב  התקשורתי  הסיקור  וגובר. 
מדד  במסגרת  בתחום  העוסקים  הציבוריים  הגופים  נתוני  זאת,  עם  יחד  בישראל1.  התופעה 
אלימות לאומי המוצג במסמך זה, מציגים תמונה שונה ומורכבת. על-פי מדד האלימות נמצא 
ירידה  מזאת,  ויתרה  האלימות שהתרחשו  עבירות  בכמות  ירידה  חלה  האחרונות  בשנים  כי 

בחומרתן. 
בשל היעדר מדידה אחידה וכוללת לתופעת האלימות והצורך בהנגשת המידע לציבור, פותח 
מדד אלימות לאומי לישראל. כיום פועלים בישראל מגוון גופים ציבוריים )ובראשם משטרת 
ישראל, משרד הרווחה ומשרד הבריאות( העוסקים בטיפול בתופעות אלימות ובאיסוף נתוני 
האלימות, אך עד כה, לא נבחנו נתונים אלו כמכלול אחד ליצירת מדד אחיד ומוסכם. לכן, מדד 
אלימות לאומי בישראל עשוי לשמש ככלי מדידה תקופתי של תופעת האלימות בישראל, תוך 
איסוף וניטור נתוני אלימות מהגופים השונים. מדד האלימות הלאומי יאפשר שפה משותפת 
שתהיה מוסכמת ומקובלת על הגופים המערכתיים, ויהווה בסיס לקביעת מדיניות אפקטיבית 

להתמודדות עם תופעת האלימות ויצירת שיח ציבורי ותקשורתי מבוסס עובדות. 

מהי אלימות? 
ההגדרות לאלימות רבות ומגוונות, החל מההגדרה הצרה הנוגעת ל"פגיעה מכוונת שמטרתה 
לגרום נזק פיזי לאדם אחר" ועד להגדרה רחבה הכוללת נזק נפשי ואף פגיעות עקיפות כגון 
את  שונה  באופן  מגדירה  מדינה  כל  אלימות2.  לאירועי  עדות  באמצעות  לאלימות  חשיפה 
קטגוריית האלימות ובכך משנה את סוגי העבירות אשר נכללים בקטגוריה זו. ההגדרה אשר 
נבחרה לתופעת האלימות במדד הלאומי לקוחה מתוך דוח מקיף על תופעת האלימות העולמית 

של ארגון הבריאות העולמי )World Health Organization( שפורסם בשנת 32002: 
"שימוש מודע בכוח פיזי או עוצמה, ממשיים או מרומזים, כלפי אדם לעצמו, אדם אחר, קבוצה 
או קהילה, המובילים או בעלי הסתברות גבוהה להוביל לפציעה, מוות, נזק פסיכולוגי, עיכוב 

התפתחותי או חסך משמעותי."

מהו מדד אלימות לאומי?
נרחבת לשם  ומדידה  לביצוע אבחון  וייחודי בישראל  כלי מחקרי ראשוני  מדד אלימות הוא 
הערכת מגמות תופעת האלימות בישראל לאורך שנים, באופן אובייקטיבי ככל האפשר. המדד 
מתבסס הן על נתונים הנאספים מגורמים רשמיים שונים והן על נתוני אלימות לא מדווחים 
מתוך סקרי נפגעי עבירה4. בנוסף נותן המדד ביטוי לחומרת העבירות )מדד משוקלל( ומבחין 
בין מגמות האלימות בישובים השונים בישראל. ייחודיות מחקר זה טמונה בשילוב שבין נתוני 

אלימות מדווחת ממגוון גופים ציבוריים בישראל לבין סקרי נפגעי עבירה. 

ד"ר ישראל כץ, "מדד אלימות לאומי לחברה הישראלית", המשרד לביטחון הפנים, לשכת המדען הראשי,    1
 .2011

2 ד"ר ישראל כץ, "מדד אלימות לאומי לחברה הישראלית", המשרד לביטחון הפנים, לשכת המדען הראשי, 
 .2011

3 World Health Organization, Report, World report on violence and health, Oct. 2002.
סקרי נפגעי עבירה מודדים דפוס והיקף ההיפגעות של אוכלוסייה כלשהיא מעבירות שונות, זאת במטרה    4

להציג תמונה מלאה אודות היקף הפשיעה 
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השיטה המסורתית כיום בישראל לניתוח ואפיון מגמות אלימות מתבססת בעיקר על נתונים 
משטרתיים הכוללים עבירות אלימות מדווחות בלבד. מרבית העבירות אינן מדווחות באופן 
וישנה אף שונות בדיווח לפי סוגי העבירות. כך לדוגמה, הדיווח למשטרה על עבירות  מלא 
רכוש עומד על אחוזים גבוהים, וזאת בשל הפיצויים על הנזק, גם הנתונים הרשמיים על מקרי 
רצח מדויקים ברוב המקרים. בעבירות מסוגים אחרים, כגון עבירות מין, נוטים הקורבנות שלא 
לדווח על הפשע מסיבות שונות, אם מחשש לפגיעה בשמם הטוב, חוסר רצון להיחשף, חשש 

שלא יאמינו להם ועוד5. 
מאגר מידע נוסף בו נעשה שימוש במדד אלימות הוא סקר נפגעי עבירה המשמש לקבלת אומדן 
להיקף כלל האלימות הלא מדווחת בישראל. בשל המגבלות במדידת הסטטיסטיקה הפלילית, 
כלל האוכלוסייה  היפגעות  ודפוס  היקף  ומדידת  עבירה מאפשרים לקבל אומדן  נפגעי  סקרי 

מעבירות שונות, וכך מספקים תמונה מלאה יותר אודות היקף הפשיעה. 
אלו  למגבלות  מענה  מספקים  עבירה  נפגעי  וסקרי  מדווחות  אלימות  עבירות  נתוני  שילוב 
במדידת תופעת האלימות, וזאת באמצעות אימות הנתונים6. עבירות אלימות מדווחות בהן 
נעשה שימוש במסמך זה התקבלו מחמישה גופים ציבוריים בישראל. המרכזי בהם הוא מאגר 
הנתונים של משטרת ישראל מהשנים 2012-2003. ארבעת גורמי הדיווח הנוספים הם: משרד 
הרווחה והשירותים החברתיים, משרד הבריאות, משרד החינוך ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות 
ונפגעי תקיפה מינית בישראל. נתונים אלו מאומתים עם ממצאי סקרי נפגעי עבירה שנערכו 
בשנים 2008 ו-2009. שילוב כלל הנתונים יחד מספק תמונת מצב מקיפה ומהימנה לגבי כמות 

עבירות האלימות המדווחות והלא מדווחות במדינה ומאפייניהן בישראל. 
דוח זה מורכב מארבעה פרקים מרכזיים אשר עיקרם יובא להלן. 

הפרק הראשון כולל דיון בסוגיות רקע לפיתוחו של מדד האלימות ומפרט את מטרות המדד 
ואפיון שני מאגרי המידע המרכזיים עליהם נשען המדד: עבירות אלימות מדווחות וסקרי נפגעי 
עבירה. בנוסף, כולל הפרק סקירה של מדדי אלימות נוספים הקיימים במדינות בעולם. פרק זה 
כולל גם השוואה בין נתוני אלימות בישראל לבין מדינות ארגון ה-OECD, המסייעת להשלמת 
תמונת המצב לתופעת האלימות בישראל, תוך ניתוח מגמות עולמיות ואפיון הפשיעה ורמת 

האלימות במדינות אלה בהשוואה לישראל. 
הפרק השני, מפרט בהרחבה את שלבי העבודה בבניית מדד אלימות לאומי. 

ראשית, לשם האחדת הגדרות האלימות השונות בין גורמי הדיווח השונים הוגדרו ארבעה סלי 
אלימות: אלימות חמורה, אלימות קלה, עבירות מין ועבירות שוד. 

שנית, נערך אפיון לעבירות אלימות מדווחות ולא מדווחות. בשלב השלישי בתהליך העבודה 
נקבעו משקלות לסעיפים העבירה השונים לאלימות, בהתאם לחומרת העונש של כל סעיף 
עבירה בחוק העונשין. מכאן נגזרו גם משקלות ארבעת סלי האלימות. לבסוף, חושבה נוסחה 
לבין  הארצית  ברמה  אלימות  עבירות  בין  הבחנה  תוך  משוקללות  אלימות  עבירות  לסכמת 

הרמה היישובית. 
בפרק השלישי, מוצגים ממצאי המחקר. ראשית, מפורטים האומדנים לכלל תופעת האלימות 
בישראל, המדווחת והלא מדווחת, בשנים 2010-2003. כן כולל הפרק הצגת התפלגות עבירות 
מדווחות ולא מדווחות מכלל התופעה ואפיונן. שנית, מפורטת סקירת כלל עבירות האלימות 

המדווחות לפי חמשת גורמי הדיווח המרכזיים שהוצגו במסמך זה. 
הפרק האחרון כולל תיאור של ממצאי מדד האלימות המשוקלל ברמה הארצית בין השנים 

2010-2003, תוך מתן משקל לכל עבירה בהתאם לחומרת עונשה בחוק. 
שלמה גיורא שוהם ואחרים, קרימינולוגיה )תל אביב: הוצאת שוקן, תשס"ד(, 43-39.    5

6 ב. רגב, "מדידת פשיעה," העיקר במחקר 2008, אסופת מאמרים בנושאי משטרה, משטרת ישראל )ירושלים: 
הוצאת משטרת ישראל, 2008(. 
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א. מטרות לבניית המדד 
מדידת הפשיעה בישראל ומדידת תופעת האלימות בפרט, התבססה עד היום על מידע חלקי 
בלבד  מדווחות  אלימות  עבירות  כוללים  אלה  נתונים  בלבד.  מנתונים משטרתיים  שהתקבל 
- האלימות הלא-מדווחת.  ובמרבית המקרים אין התייחסות ל"צד האפל של הפשיעה", קרי 
באופן זה חלק ניכר ממדידת תופעת האלימות, כבסיס להבנה וההתמודדות עמה, לא כללה 
היבטים רבים של התופעה. כ-34% בלבד מכלל עבירות האלימות בישראל מדווחות לרשויות 

רשמיות במדינה, מדובר על כ-410,000 עבירות אלימות לא מדווחות בשנה7. 

שיטה רווחת בעולם ובישראל לאיסוף המידע החסר היא באמצעות סקרי נפגעי עבירה8. סקרים 
אלה מהווים כלי מרכזי נוסף בישראל למדידת אלימות באמצעות מדידת דפוס והיקף היפגעות 
האוכלוסייה מעבירות שונות. מטרת סקרי נפגעי עבירה היא לקבל אומדן מדויק ככל הניתן 
אודות היקף האלימות, ללא תלות בנתוני המשטרה אך תוך אימות הנתונים מול נתונים אלו9. 
סקר נפגעי עבירה מושתת על עקרונות הגישה ההתנהגותית, המסתמכת על אירועים שחווה 

הפרט10. 

מסקרי נפגעי עבירה שנערכו בישראל בשנים 2008 ו-2009 נמצא כי מרבית עבירות האלימות 
לא דווחו למשטרת ישראל. ממוצע אחוז הדיווח למשטרה בשנים אלה עומד על 25% בלבד 
כ- 155,000 עבירות. משמעות הנתון היא כי מרבית מקרי האלימות אינם מדווחים למשטרה 
ועשויים להעיד על חוסר האמון של הציבור כלפי התמודדות מערכת אכיפת החוק עם עבירות 
כי אחוזי הדיווח  עולה  סוג עבירת האלימות  לפי  אלימות11. מפילוח אחוזי הדיווח בסקרים 
למשטרה על מקרי שוד עומד על 40% ולעומת זאת הדיווח על עבירות מין עומד על 126%. 
חשוב להוסיף כי תופעה זו נפוצה במדינות המערב )OECD( בהן ממוצע שיעורי הדיווח עומד 

בדרך כלל על פחות מכ-50% דיווח13. 

מטרות המדד
האמתיים  ממדיה  על  היריעה  את  להרחיב  היא  לאומי  אלימות  מדד  של  המרכזית  מטרתו 
של תופעת האלימות במדינת ישראל. על-פי סקרי נפגעי העבירה, מרבית עבירות האלימות 
שהתרחשו לא דווחו למשטרת ישראל. לכן, באמצעות השימוש בעבירות אלימות המדווחות 
לגופים ציבוריים וממצאי סקרי עבירה לאימות הנתונים, ניתן לקבל תמונת מצב מלאה יותר 

על התופעה. 

ממצאים אלה הם ממוצע של סקרי נפגעי עבירה מהשנים 2008 ו-2009. פירוט ממצאי אחוזי הדיווח    7 
בנספח 5. 

8 The United Nations Office on Drugs and Crime, Principles and Framework for an International 
Classification of Crime for Statistical Purposes, Report of the UNODC/UNECE Task Force on 
Crime Classification )September, 2011(. pp. 8-9. 

ב. רגב, "סקר נפגעי עבירה," העיקר במחקר 2009: אסופת מאמרים בנושאי משטרה )הוצאת משטרת    9
ישראל, 2009(: 27-17. 

10 The United Nations Office on Drugs and Crime, Principles and Framework for an International 
Classification of Crime for Statistical Purposes, pp. 8-9. 

11 ב. רגב, "סקר נפגעי עבירה," העיקר במחקר 2009: אסופת מאמרים בנושאי משטרה )הוצאת משטרת 
ישראל, 2009(: 27-17 

פירוט ממצאי אחוזי הדיווח בנספח 5.  12
13 שלמה גיורא שוהם ואחרים, קרימינולוגיה )תל אביב: הוצאת שוקן, תשס"ד(, 43-39. 
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הציבור  עבור  נתונים אמפיריים  ומבוסס  אמין  מידע  כמקור  ישמש  לאומי  אלימות  מדד  כך, 
הרחב וכן ישמש כבסיס למטרת תכנון מדיניות מבוססת נתונים. בישראל ישנם היום גופים 
וארגונים רבים העוסקים בטיפול והתמודדות עם תופעת האלימות בישראל. גופים שונים יצרו 
הגדרות שונות לתופעת האלימות. ריבוי ההגדרות לתופעה ושיטות מדידה שונות מקשות על 
קבלת נתונים מהימנים ותקפים. מדד אלימות מפורט וקל להבנה, הנסמך על ניתוח נתונים 
שקוף וברור, יסייע לגיבוש תמונה בהירה ומבוססת של תופעת האלימות בישראל והיקפה14. 
בנוסף, יאפשר המדד שפה משותפת שתהיה מוסכמת ומקובלת על הגופים המערכתיים, כבסיס 
לקביעת מדיניות אפקטיבית להתמודדות עם התופעה ויצירת שיח ציבורי ותקשורתי מבוסס 

עובדות15. 

מטרה מרכזית נוספת למדד היא שקיפות ונגישות המידע לציבור הרחב. התקשורת הישראלית 
של  המידע  במקורות  משמעותי  נתח  תופסות  בפרט  החברתיות  והרשתות  בכלל  והעולמית 
הציבור הישראלי. לעיתים קרובות קיים פער משמעותי בין התמונה המלאה לתמונה החלקית 
בשנים  כי  נמצא  במסמך  המוצג  לאומי  אלימות  מדד  במסגרת  התקשורת16.  מציגה  אותה 
בחומרתן  ירידה  מזאת,  ויתרה  שהתרחשו  האלימות  עבירות  בכמות  ירידה  חלה  האחרונות 

וזאת בניגוד לתמונה אותה מציגה התקשורת.

פרסום מדד אלימות לאומי לכלל הציבור עשוי לתרום לחיזוק והגברת אמון הציבור בממשלה 
בכלל ובגורמי אכיפת חוק בכלל. מסקרי נפגעי עבירה בשנים 2001, 2008 ו-2009 האומדים את 
אחוזי היפגעות האוכלוסייה מפשיעה והדיווח למשטרת ישראל עולה כי 66% מכלל אירועי 
בלבד   24.6% בנוסף,  בישראל.  ממשלתי  גורם  לאף  מדווחים  אינם  המתרחשים  האלימות 
סיוע  מספק  החברתיים  והשירותים  הרווחה  משרד  למשטרה.  מדווחות  האלימות  מעבירות 
זה מהווים 5.8% מכל  ונתוני עבירות האלימות המדווחים למשרד  לנפגעי אלימות בישראל 
אירועי האלימות. לתופעה של אי דיווח על מקרי האלימות סיבות רבות וביניהן, חוסר האמון 

של הציבור במקבלי ההחלטות ובהנהגה17. 

מטרה מרכזית נוספת למדד אלימות היא להוביל לשיפור משמעותי בתחושת הביטחון האישי 
והקהילתי בישראל. מחקרים רבים שנערכו בישראל מראים כי האלימות פוגעת במידה רבה 
הפנים  לביטחון  הביטחון של התושבים. מחלקת המחקר במשרד  ובתחושת  באיכות החיים 
ערכה בשנים 2012 ו-2013 סקר בנושא תחושת הביטחון האישי במטרה למדוד ולאפיין את 
עלה  מהסקר  בישראל.  הציבור  של  האישי  הביטחון  בתחושת  הפוגעים  המרכזיים  הגורמים 
בתחושת  גבוהה  במידה  פוגעות  אלימות  עבירות  כי  השיבו  בממוצע  מהנשאלים  כ-40%  כי 

הביטחון האישי, לעומת פגיעת רכוש )60%( המדורגת גבוה יותר18. 

שיתוף הציבור בנתוני פשיעה ואלימות עשוי לשמש ככלי לביקורת והערכה של פעילות משרדי 
הממשלה וגופי אכיפת החוק האמונים על ביטחונם האישי של התושבים ולהעלות את מודעות 
הציבור לפעילות פלילית באזור מגוריהם19. מדד אלימות לאומי ישמש כמאגר נתונים מהימן 

14 B., Duffy, et al, "Who do you believe? Trust in government information." Social research institute, 
November 2005. 
15 ד"ר ישראל כץ, "מדד אלימות לאומי לחברה הישראלית" המשרד לביטחון הפנים לשכת המדען הראשי, 

 .2011
16 ד"ר ישראל כץ, "מדד אלימות לאומי לחברה הישראלית" המשרד לביטחון הפנים לשכת המדען הראשי, 

 .2011
17 S, Farrall and D, Gadd, "The Frequency of the Fear of Crime,"British Journal of Criminology, 44 

)2004(: pp. 127-132.127-129. 
18 מחלקת מחקר, המשרד לביטחון פנים, סקר תחושת ביטחון אישי, 2013. 

19 B., Duffy, et al, "Who do you believe, 2005
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בפני  חברתית  כסוגיה  מפשיעה"  הציבור  "פחד  תופעת  לצמצום  ויסייע  הציבור  לכלל  ונגיש 
עצמה, זאת מכיוון שלחשש והפחד מפני הפשע יכולה להיות השפעה שלילית משמעותית על 

איכות החיים ותחושת הביטחון האישי של הציבור20. 

של  לאלו  בישראל  האלימות  נתוני  בין  השוואה  לערוך  יאפשר  לאומי  אלימות  מדד  לבסוף, 
מדינות אחרות בעולם. כיום, בשל ריבוי ההגדרות ושיטות המדידה לאלימות הקיימות ברשויות 
ובגופים השונים, לא ניתן לערוך השוואה בין-לאומית מהימנה. ההשוואות שנערכו עד היום 
ציבוריים  מגורמים  נתונים  הכולל  לאומי  אלימות  מדד  בלבד.  משטרה  בנתוני  שימוש  עשו 
בישראל  האלימות  תופעת  את  ולבחון  השוואות  לערוך  מאפשר  ישראל,  למשטרת  נוספים 

בהיבט הבין-לאומי.

קהל היעד
לאורך השנים גוברת הדרישה מהציבור וקבוצות אינטרס לנתונים מהימנים וסטטיסטיקה של 
פשיעה ואלימות. כתוצאה מכך ניכר בשנים האחרונות מאמץ עולמי לשיפור ופיתוח נתונים 
 International Crime( העולמי  הפשיעה  סקר  כגון  שונים,  סקרים  והערכה.  מדידה  ושיטות 
Survey( וסקרי דעת קהל של האיחוד האירופי )Euro Barometer( מראים כי הדרישה לנתוני 
פשיעה ואלימות מגיעה בעיקר מקבוצות אוכלוסייה מסוימות ובהן אוכלוסייה מבוגרת )בעיקר 

מגיל הפנסיה ואילך(, קורבנות פשיעה והורים לילדים צעירים21. 

נתונים סטטיסטיים של פשיעה ואלימות בישראל ומדד אלימות יכולים להוות כלי עזר במגוון 
ותכנון  מדיניות  לגיבוש  החלטות  ומקבלי  ממשלתיים  גורמים  של  רב  מספר  עבור  תחומים 
הפנים,  לביטחון  )כדוגמת משרד האוצר, המשרד  וגופיה השונים  עובדות. הממשלה  מבוסס 
בנתונים  להסתייע  יוכלו  לסטטיסטיקה(  המרכזית  והלשכה  המשפט  מערכת  החינוך,  משרד 
מהימנים אלה לגיבוש מדיניות ואסטרטגיה עתידית למניעה, צמצום ומיגור תופעת האלימות, 
הערכת ביצועי המשטרה וגורמי אכיפת חוק בהתמודדות עם אלימות, חקר הסיבות והגורמים 

לפשיעה, כלי להסברת מדיניות הממשלה ועוד22. 

הקהילה  עבור  גם  כמותם  מאין  חשובים  ממנו,  הנובעים  והנתונים  לאומי  מדד  מכך,  יתרה 
המחקרית )האקדמית ומכוני מחקר(. 

קבוצה נוספת היכולה לעשות שימוש במדד אלימות היא המגזר הפרטי - כגון עסקים המתמחים 
בביטוח, נדל"ן ובריאות, העושים שימוש בסטטיסטיקות פשיעה למכירת שירותים או למטרות 
בנושא  תקשורתי  לסיקור  וגוברת  הולכת  חשיבות  מעניקה  התקשורת  לבסוף,  עסקי.  מידע 

סטטיסטיקות הפשיעה23. 

בשנים האחרונות חל מאמץ עולמי לפיתוח ושיפור סטטיסטיקות ונתונים האומדים את היקף 
 OECD-תופעות הפשיעה ואלימות. מדד אלימות יסייע לארגונים בין-לאומיים כגון ארגון ה
בו ישראל חברה ומטה האו"ם לסמים ופשיעה, לשלב את מדינת ישראל בפעילות העולמית 

התמודדות עם פשיעה ואלימות וכן להשתתף במחקרים בנושאים אלו24. 

20 S, Farrall and D, Gadd, "The Frequency of the Fear of Crime," British Journal of Criminology, 44 
)2004(: pp. 127-132.

21 J. Simmons," Review of Crime Statistics: a Discussion Document," Home Office )London: 
2000(. 

22 Ibid. 
23 Duffy, "Who do you believe?”, 2005
24 Ibid. 
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ב. בסיס המידע
מדד אלימות לאומי מורכב משני מקורות מידע מרכזיים המסייעים להשלים את תמונת המצב 
בנוגע להיקף אירועי האלימות המדווחים לחמשת הגורמים אשר נמנו לעיל והאירועים הלא-
הדיווח  מקורות  לחמשת  המדווחות  אלימות  עבירות  ראשית,  ישראל:  למשטרת  מדווחים 
המרכזיים. שנית, ממצאי סקרי נפגעי עבירה מהשנים 2008 ו-2009 המסייעים לאמידת היקף 

האלימות שאינה מדווחת למשטרת ישראל.

סטטיסטיקות פשיעה המדווחות למשטרה אינן מודדות פשיעה אלא מספקות מידע על אותן 
על  הדיווח  שיעורי  מבצעיות.  למטרות  ותועדו  המשטרה  לידיעת  הגיעו  או  שדווחו  עבירות 

אירועי פשיעה למשטרה שונים בין מדינה למדינה, כמו גם הדיווח לפי סוגי עבירה. 

עבירות אלימות מדווחות
במסגרת המחקר המלווה למדד האלימות בישראל, נערך מיפוי לגורמים המרכזיים המעניקים 
טיפול, מסייעים להתמודדות עם עבירות אלימות ומתעדים את האירועים. ממצאי המחקר 

העלו כי ישנם חמישה גופים עיקריים:

משטרת ישראל  •

משרד הרווחה והשירותים החברתיים  •

משרד החינוך  •

משרד הבריאות  •

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית  •

עבירות  סוגי  את  וכן  הללו,  המידע  מאגרי  חמשת  את  ומאפיין  מפרט  המסמך,  של  זה  חלק 
האלימות המדווחות, השנים בהן קיימים הנתונים ואת שיטת המדידה בכל אחד מהגופים.

 

משטרת ישראל
ברמה  ואלימות  פשיעה  אירועי  ומתעדת  בישראל  החוק  אכיפת  על  אמונה  ישראל  משטרת 
הלאומית. מאגר המשטרה בו נעשה שימוש במדד זה כולל עבירות אלימות מדווחות המסווגות 
לפי עבריינים וקורבנות מהשנים 2012-2003. כל עבירה מתועדת וכוללת פרטים רבים עבור כל 
אירוע פלילי, כולל מספר תעודת הזהות של הקורבנות והעבריינים. כל אירוע כולל משתנים 
כגון: מקום האירוע, תאריך ושעת האירוע, מאפיינים דמוגרפיים של הקורבן ושל  מתארים 

העבריין )עבור תיקים גלויים(. 

במאגר הנתונים הקיים עד לשנת 2007 מופיעות בכל תיק חקירה שלוש העבירות החמורות 
ביותר, כאשר התיק נספר לפי העבירה החמורה ביותר )Rank(. החל משנת 2007 שונתה שיטת 
המדידה במשטרת ישראל. החל משנה זו, נספרו כל העבירות בתיק וכל תיק יכול לכלול מספר 
בלתי מוגבל של עבירות. בנוסף, האירועים סווגו לפי הנחקר- קורבן או עבריין )ראה תרשים 
והן  יכול להופיע מספר פעמים, הן באותה השנה הנחקרת  13(. תיעוד כל עבריין או קורבן 

במהלך השנים עם תיק פ.א )פרטי אירוע( שונה וקטגוריה שונה. 
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משרד הרווחה והשירותים החברתיים

משפחות  בסיכון,  בילדים  וסיוע  הטיפול  על  אמון  החברתיים  והשירותים  הרווחה  משרד 
נזקקות, קשישים, אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות ומנטליות. משרד הרווחה פועל בשיתוף עם 
משרדי ממשלה שונים וארגונים חברתיים להפעלה ופיתוח שירותי הגנה וטיפול עבור מספר 
קבוצות באוכלוסיה: נפגעי עבירות אלימות בתוך המשפחה, אלימות בין בני זוג, ילדים בסיכון, 
הורים שנפגעו מאלימות, קשישים ואלימות בין אחים. הטיפול ניתן למשפחות ויחידים באזור 

מגוריהם על ידי עובדים סוציאליים מומחים במטרה לסייע להם להיחלץ מהמצוקה25. 

בין השנים 2010-2003 טיפל משרד הרווחה ב-35,726 פניות של אלימות בתוך המשפחה. כאשר 
אדם מגיע לשירותי הרווחה לקבלת סיוע וטיפול מתועד אירוע האלימות במאגר משרד הרווחה. 
ההחלטה על אופן סיווג הטיפול והמשך העברת המקרה לטיפול גורמים נוספים היא החלטה 

סובייקטיבית של העובד הסוציאלי הממונה על התיק. 

מאפייני קובץ הנתונים של משרד הרווחה

מדד אלימות מתבסס על קובץ נתוני יסוד של משרד הרווחה הכולל מידע הנאסף במחלקות 
המתועדות  משפחות  של  רשומות  מכיל  הקובץ  הרווחה.  משרד  של  החברתיים  השירותים 
נזקקות26.  הוגדרה  לפחות,  לבן משפחה אחד  כאשר  ברשויות המקומיות  השונות  במחלקות 
השוהים  אדם  או  משפחה  לכל  חברתיים,  לשירותים  הפרט  לפניית  הקריטריון  היא  נזקקות 
בטיפול משרד הרווחה נפתח תיק בו מרוכזים פרטיו האישיים ופרטי בני משפחתו )כפי שדיווחו 
עליהם(. קובץ נתוני יסוד של משרד הרווחה כולל מידע על כל אדם שפנה או הופנה לשירותי 
הרווחה, ובנוסף לכך במרבית המקרים רושם העובד הסוציאלי גם את כל פרטי בני משפחתו 

של הפונה. 

העובד הסוציאלי קובע לכל אדם הפונה למשרד הרווחה נזקקות עיקרית ונזקקות משנית . 
למשל, יתכן מקרה בו אדם פנה למשרד הרווחה לבקשת נזקקות על אלימות במשפחה ובעיות 
ובעיות הכנסה כנזקקות  ופנייתו תתועד על-פי אלימות במשפחה כנזקקות עיקרית  הכנסה, 

משנית. 

משרד הרווחה מטפל במגוון סוגי נזקקות ובהם גם אירועי אלימות. המשרד מסווג נזקקות 
מסוג אלימות לשלוש קבוצות: 

אלימות נגד נשים בלבד27   .1

אלימות נגד ילדים בלבד  .2

אלימות במשפחה בלבד28   .3

אלימות בין אחים  .4

25 )יולי http://www.molsa.gov.il/Pages/HomePage.aspx .)2013 משרד הרווחה והשירותים החברתיים. 
26 למידע מפורט על מאגרי הנתונים של משרד הרווחה: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סדרת ניירות עבודה 

http://www.cbs.gov.il/www/ .2008 מס'. 35; האוכלוסייה הרשומה במחלקות לשירותים חברתיים, מאי
publications/pw35.pdf. )גישה: מאי 2013(. 

27 כאשר יש נזקקות עיקרית ומשנית, כולל גם אלימות נגד נשים וגם נגד ילדים. 
28 כאשר יש נזקקות עיקרית ומשנית כולל גם אלימות במשפחה וגם אלימות נגד ילדים. 
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מאגר המידע של נתוני הרווחה הוא קובץ "מצטבר"; למסד הנתונים הבסיסי מתווספים עוד 
ועוד רישומים במהלך השנים. פרטים שאינם נמצאים עוד בטיפול המשרד )עזבו, נפטרו או 
אינם נזקקים יותר( נמחקים מהקובץ. מאגר המידע כולל מספר משתנים המפורטים בקובץ על 
הפרט ובני משפחתו ובהם נתונים דמוגרפיים על כל בן משפחה )מין, גיל, מצב משפחתי וכד'(. 
בתיק הנזקקות מצוין תאריך הפנייה הראשונית לשירותי הרווחה והוא ימשיך להופיע ברישומי 

הרווחה כל עוד האדם לא נפטר או לאחר שהבעיה נפתרה.

עבור מדד אלימות משוקלל נספרו כל סוגי נזקקויות אלימות שתועדו. כלומר, מספר פגיעות 
האלימות שהתרחשו.

משרד החינוך
מקורם של הנתונים הזמינים לעבירות אלימות המתרחשות בבתי הספר במאגר משטרת ישראל 
על עבירות אלימות מדווחות וסקרי נפגעי עבירה משנת 2008. העבירות המדווחות למשטרת 

ישראל מתייחסות לנפגעים קטינים שנפגעו מאלימות קלה וחמורה במוסדות החינוך בלבד.

נתוני מדד יעילות וצמיחה בית ספרית )מיצ"ב( נבחנו אך נמצאו לא מתאמים לחישוב במדד 
האלימות הלאומי.

משרד הבריאות
אשר  מין  ועבירות  המשפחה  בתוך  שהתרחשו  אלימות  אירועי  קובץ  הוא  נוסף  מידע  מאגר 
השנים בין  בנפגעים  טיפלו  אשר  המקצוע  אנשי  בידי  השונים  הבריאות  בשירותי   תועדו 
במערכת.  ומעדכנים  מדווחים  ומקרה,  מקרה  כל  מאבחנים  מקצועיים  גורמים   .29 2010-2003
ולמי  השונים  לגופים  המקרה  את  להפנות  האם  המקצועיים  הגורמים  מחליטים  מכן  לאחר 
גורמים אחרים. גם במשרד הבריאות, בדומה  מהגופים: משטרת ישראל, משרד הרווחה או 
לתהליך התיעוד במשרד הרווחה, נתון רישום מקרי האלימות להחלטתו הסובייקטיבית של 
הגורם המקצועי, קרי אחות, רופא, מנהל בית החולים או כל גורם מקצועי אחר המעניק טיפול. 

קובץ זה אינו מכיל את הפרטים האישיים של המטופל שנפגע מאלימות. 

סוגי עבירות אלימות המדווחים לשירותי הבריאות:
התעללות או תקיפה מינית  •

תקיפה מינית בידי איש זר או אדם מוכר שאינו בן משפחה  •

התעללות פיזית או נפשית )סווגו כאלימות קלה(  •

הזנחה ומניעת טיפול  •

הטרדה בעלת אופי מאיים  •

29 ללא שנת 2006. 

סווגו כתקיפה מינית
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איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בישראל
סיוע  מרכזי  גג של תשעה  ארגון  מינית משמש  ונפגעי תקיפה  לנפגעות  הסיוע  מרכזי  איגוד 
לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בישראל. האיגוד מפרסם דוח שנתי בנושא פגיעה מינית ומחזיק 

במסד נתונים ארצי של נפגעי אלימות מינית בישראל30.

עבירת מין מובחנת כקטגוריית אלימות, זאת לאור הקושי לאמוד את היקף התופעה כתוצאה 
מאחוזי דיווח נמוכים למשטרה. לסקרי נפגעי עבירה יש יכולת מוגבלת להרחיב את היריעה 
בנושא, וזאת מסיבות שונות ומגוונות, החל משאלות סקר שהתשובה להן נתונה לפרשנות 
של הקורבן, המשך בשוני ופער בהגדרות של הקורבנות למושג "מהי עבירת מין" וכלה בהגדרה 
המשפטית לעבירת מין. בשל כל האמור לעיל, מעריכים חוקרים רבים בתחום כי סקרי נפגעי 

עבריינות מעניקים גם הם תמונה חלקית בלבד בנוגע להיקף תופעת האלימות המינית31. 

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית הוא הארגון היחיד במדינת ישראל המוקדש 
למטרת המאבק באלימות מינית. האיגוד פועל למען השגת זכויות לנפגעות ולנפגעי תקיפה 
מרכזי  איגוד  ומחיקתה.  למיגורה  הארוך  ובטווח  התופעה  שיעור  להפחתת  ושיפורם,  מינית 
הסיוע משמש ארגון גג של תשעה מרכזי סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בישראל. כמו 
כן מפעיל מרכז הסיוע בתל אביב קו חירום לנערים וגברים נפגעי תקיפה מינית וקו חירום 
לנערים וגברים דתיים וחרדים. שירותי הסיוע ניתנים על-ידי המרכזים באמצעות יותר מ-800 
מתנדבות ומתנדבים מכל מגזרי האוכלוסייה. הסיוע ניתן ללא תשלום, 24 שעות ביממה, בכל 

ימות השנה32. 

ראשונית  עזרה  והענקת  משבר  בשעת  סיוע  כגון  שונים  בתחומים  פועלים  הסיוע  מרכזי 
באמצעות קווי החירום הטלפוניים, סיוע מתמשך, ליווי בתהליכים רפואיים ופליליים, פעילות 
חינוכית והסברתית והכשרת אנשי מקצוע. הסיוע ניתן באופן המותאם לאוכלוסיות השונות33. 

בכל שנה מגיעות למוקדי הסיוע 40,000 פניות בממוצע, מתוכן 8,000 פניות חדשות34. ניתוחים 
סטטיסטיים מבוצעים רק על הפניות החדשות )כאשר ניתן לזהותן(. מתוך 8,000 פניות החדשות, 
17%-20% )1,400( מהן בממוצע מגיעות למשטרה. בנוסף פועלים מרכזי סיוע למגזרים שונים, 
כגון מרכזי סיוע לנשים חרדיות, נשים דתיות ונשים ערביות וכן מרכזי סיוע לגברים חרדים, 
דתיים וערבים. כ-4,500 תיקי עבירות מין נפתחים בממוצע מידי שנה במשטרת ישראל, מתוכם 

31% תיקים שמקורם ממרכזי הסיוע.

תהליך הפנייה למרכזי הסיוע

של  העיקרית  מטרתה  מינית.  לתקיפה  למרכז  מתקשרת/מתקשר  הקורבן  ראשון  בשלב 
המוקדנית היא בעיקר להקשיב לקורבן ולהוות אוזן קשבת, כתף תומכת ולספק מידע חיוני 
לפונה. הפנייה היא כמובן אנונימית. בזמן הפנייה או לאחריה ממלאת המוקדנית את פרטי 
ומיקום התוקף. המוקדנית אינה  זהות התוקף  גיל,  מין,  כגון  פילוחים שנקבעו,  לפי  המקרה 
המידע שקיבלה  מתוך  רק  הפרטים  את  אלא ממלאת  יזום  באופן  פרטים  מהקורבן  מבקשת 

מהפונה במהלך השיחה. 

30  http://www.1202.org.il
31 S. Bonnie et al, "Measuring the Sexual Victimization of Women: Evolution, Current 

Controversies, and Future Research," Criminal Justice Vol. 4 )2000(: 318-325. 
http://www.1202. ,"32 איגוד מרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל, "אודותינו

org.il/ )גישה: אפריל, 2013(. 
http://www.1202. ,"איגוד מרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל, "אודותינו  33

org.il/ )גישה: אפריל, 2013(.
שאר הפניות הנן פניות חוזרות למרכזים.  34
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מסד הנתונים של איגוד מרכזי הסיוע
לנתונים המתקבלים מדי שנה על היקף ואפיון הפניות שני שימושים עיקריים:

בו  במקרה  הנתונים.  בהעברת  חיצוני  ושימוש  סטטיסטיים  חישובים  לצורך  פנימי  שימוש 
הקורבן הוא קטין ישנה חובת דיווח לתחנת המשטרה או לשירותי הרווחה המקומיים, זאת 
על-פי סעיף 368ד בחוק העונשין. בדרך כלל, הדיווח מבוצע לשירותי הרווחה. במקרים רבים 

ההורים הם אלו אשר פונים למוקדי הסיוע בנוגע לילדיהם.

הסיוע.  מרכזי  איגוד  של  הנתונים  במסד  ונרשמת  מתועדת  הסיוע  ממרכזי  לאחד  פנייה  כל 
באמצעות עיבוד מסד נתונים זה ניתן לפלח את הממצאים, כגון זהות הפונה למרכז ומגמות 
שנתיות להיקף תופעת האלימות המינית בישראל. יחד עם זאת, קיימים קשיים מתודולוגיים 
במסד הנתונים הסטטיסטי. ראשית, לא ניתן להבחין באמצעות מאגר הנתונים האם זוהי הפניה 
הראשונה של הקורבן או האם פנה בעבר שנית, חסרים פרטים רבים ברישומים. המוקדנית 
ממלאת רק את הפרטים שנודבו לה על-ידי הקורבן במהלך השיחה וחסר מידע דמוגרפי רב על 
זהות הפונה. לבסוף, המידע המרוכז בידי המוקדנית הוא מידע סובייקטיבי הנתון לפרשנותה 
הבלעדית של המוקדנית. בשל המגבלות הקיימות במסד הנתונים אין אפשרות בפועל לערוך 
הצלבה עם נתוני משטרת ישראל ולבחון חפיפה באירועים ומקרים שלא דווחו למשטרה כלל. 
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עבירות אלימות לא מדווחות: סקרי נפגעי עבירה

סקרי נפגעי עבירה מהווים כלי מידע שני במרכזיותו במדידת תופעת הפשיעה במדינה, בשל 
עבירה  נפגעי  סקרי  בישראל.  מדווחות  הלא  האלימות  עבירות  להיקף  אומדן  לקבל  היכולת 
מודדים דפוס והיקף ההיפגעות של אוכלוסייה כלשהי מעבירות שונות, במטרה להציג תמונה 
מלאה אודות היקף הפשיעה, ללא תלות בנתוני משטרה אך תוך אימות עימם. סקר זה מבקש 
למשטרת  מדווחת  הלא  הפשיעה  קרי,  הפשיעה",  האפל של  כ"נתון  מה שמוגדר  את  לאמוד 

ישראל. נתונים אלה עשויים לסייע בהשלמת אומדן אירועי האלימות בישראל. 

סקרי נפגעי העבירות שבוצעו בישראל הם מעטים והתקיימו בשנים: 1979, 1981, 1990, 2001, 
נסקרים. הנתונים מתוך  מ-4,000  והשיבו עליהם למעלה  דומה  ו-2009. מבנה הסקרים   2008
סקרי נפגעי עבירה במסמך זה מתייחסים לסקרים העדכניים ביותר אשר נערכו בשנים 2008 

ו-352009. 

לסקר נפגעי עבירה מספר מטרות מרכזיות. 

אומדן מספר הנפשות ומספר משקי הבית אשר נפגעו מעבירה במהלך השנה האחרונה, ולא   .1
דווחו למשטרה. 

השלמת תמונת היפגעות מעבירות בישראל לאותה שנה.   .2

וחקר  ישראל  למשטרה  היפגעותם  על  דיווחו  אשר  מעבירות  הנפגעים  שיעור  בחינת   .3
מאפייניהם. 

בחינת התפלגות סוציו-דמוגרפית של הנתונים36.   .4

העיקרון עליו נשען סקר נפגעי עבירה הוא גישה התנהגותית המסתמכת על אירועים שהתרחשו 
לפרט. לממצאי סקרי עבירה, כאשר הם מושווים לנתונים משטרתיים, יש יתרונות ברורים, 
כגון סמיכות לאירוע הפלילי באמצעות קשר ישיר עם הקורבן. יחד עם זאת, סקרי נפגעי עבירה 
נתונים גם הם למגבלות, כגון שיעורי ההיענות של הנסקרים לשאלות והסתמכות על זיכרון 

הנסקר וחוסר דיוק בפרטים בנוגע לאירוע הפלילי37. 

מסקרי נפגעי עבירה שנערכו בשנים 2001, 2008 ו-2009 עולה כי אחוז הדיווח על מקרי אלימות 
למשטרה עומד על 25%. משמעות הנתון היא שמרבית מקרי האלימות אינם מדווחים למשטרה 
ועשויים על חוסר האמון של הציבור בממסד. מסקרי נפגעי עבירה שנערכו בשנים 2008 ו-2009 
כ-  באומדן  התרחשו   2010-2003 בשנים  כי  עולה  ישראל  למשטרת  מדווחים  אלימות  ונתוני 
למשטרה  אלימות  מקרי  על  הדיווח  אחוז  ממוצע  בממוצע.  לשנה  אלימות  עבירות   620,000
בשנים אלה עומד על 25%. מפילוח אחוזי הדיווח לפי סוג עבירת האלימות עולה מהסקרים 
כי אחוזי הדיווח למשטרה על מקרי שוד עומד על 40%, הדיווח על עבירות מין עומד על 6% 

והדיווח על איומים לאלימות עומד על 3840%. 

35 ב. רגב, "סקר נפגעי עבירה," העיקר במחקר 2009: אסופת מאמרים בנושאי משטרה )הוצאת משטרת 
ישראל, 2009(:27-17. 

36  שם, 24-20.
37 The United Nations Office on Drugs and Crime, Principles and Framework for an International 

Classification of Crime for Statistical Purposes, pp. 8-9. 
פירוט ממצאי אחוזי הדיווח בנספח 5.  38
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תופעת אי-הדיווח למשטרה קיימת גם במדינות אחרות. בהשוואה בין-לאומית של הנתון עולה 
לתלונות,  ברצינות  מתייחסת  אינה  המשטרה  לדעתם  כי  ציינו  בארץ  מהנסקרים  כ-40%  כי 
וזאת בדומה לשיעורם במדינות מערביות בעולם. בנוסף, 10%-20% מהנסקרים התלוננו על 
בטיפול  עיכוב שחל  על  המתלונן  מיידוע  הימנעות  או  המשטרה  מצד  ראויה  לא  התייחסות 
בפנייתו, גם כאן בדומה לשיעור במדינות מערב. ההשוואה הבין-לאומית מאפשרת לנו להבין 
את תופעת אי הדיווח בקונטקסט הגלובאלי כתופעה שאינה ייחודית לישראל39. שיעורי הדיווח 
למשטרה משתנים הן בין מדינות והן בין קטגוריות הפשיעה בתוך אותה מדינה. יחד עם זאת 

אחוזי הדיווח למשטרת ישראל מדליקים 'נורה אדומה' ודורשים התייחסות.

שילובם של שני כלים אלו מאפשר הצגת תמונה מצב מלאה לגבי כמות הפשיעה האלימה 
בישראל ומהווה בסיס מידע מרכזי לבניית מדד אלימות משוקלל.

39 רגב, "סקר נפגעי עבירה", 20-18. 
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ג. סקירה עולמית
במדינות רבות בעולם מתבססת מדידת תופעת האלימות בעיקר על עבירות אלימות המדווחות 
למשטרה. הספרות המקצועית העוסקת בתחום המדידה מלמדת כי בחלק ניכר ממדינות המערב 
המידע המתקבל מנתונים משטרתיים מוצג לרוב בשני אופנים: הצגת כמות עבירות האלימות 
והצגת שיעור עבירות האלימות ביחס לאוכלוסייה40. יחד עם זאת, ישנן מספר מדינות שפיתחו 

מדדי אלימות בהם נקבעו קריטריונים אובייקטיבים למדידה.

ההיבט  על  והידע  הפרספקטיבה  להעמקת  מסייעת  אחרות  במדינות  אלימות  מדדי  סקירת 
המחקרי בתחום. חלק זה במסמך מציג את מדדי אלימות שפותחו בארצות הברית, ניו זילנד 
ובריטניה. נמצא כי ניו זילנד היא המדינה היחידה בה פותח בשנת 2002 מדד אלימות בידי 
גורמים רשמיים של המדינה. בשנת 2007 פורסם מדד אלימות בארצות הברית שגובש בידי 
אוניברסיטה פרטית בתוך המדינה. בבריטניה פותח "מדד השלום" בשנת 2013, על-ידי מכון 
מחקר עולמי פרטי והוא מודד את תופעת האלימות בבריטניה. בנוסף דנה הסקירה בסוגיות 
הנובעות מהשוני בין המדדים לאור שיטות המדידה וההגדרות השונות לאלימות בכל מדינה. 

מדד אלימות ניו זילנד 2002  .1
בהשוואה  העוסק  מחקר  זילנד  בניו  המשפטים  במשרד  המחקר  מחלקת  פרסמה   2002 ביוני 
בעולם. ההשוואה מתייחסת  לבין מדינות מערביות  זילנד  ניו  בין  עבירות אלימות מדווחות 

לשנים 2001-2000. העבירות הנכללות במדד האלימות מפורסמות על-ידי משרד המשפטים 

)Ministry of Justice( וכוללת את העבירות הבאות41: 

רצח )כולל: ניסיון לרצח, הריגה, רצח ילדים, הפלה, סיוע להתאבדות(  •

חטיפה  •

שוד  •

תקיפה חמורה   •

תקיפת קטינים  •

איום/סחיטה באיומים  •

התארגנויות קבוצתיות והפגנות בלתי חוקיות   •

זילנד ולכן אינן נכללות  ניו  עבירות מין אינן נכללות בהגדרה של עבירת אלימות במשטרת 
במדד האלימות. עבירת מין נכללת בקטגוריה נפרדת וכוללת: השפלה מינית )הפצה או הצגה 
של חומרים שאינם ראויים, חשיפה מגונה וחשיפה מגונה במקום ציבורי, ופעולה מגונה מתוך 
כוונה לפגוע או להעליב(, חטיפה מתוך כוונה להינשא או לאנוס, תקיפה מגונה, עידוד קשר 
מיני על-ידי שימוש בכוח, אונס או קשר מיני בלתי חוקי, ניסיון לגרימת פגיעה מינית, ניסיון 

תקיפה לשם פגיעה מינית, קשר מיני עם אישה בהשגחה ותקיפה מינית של גבר42. 

40 ב. רגב, "מדידת פשיעה," העיקר במחקר 2008: אסופת מאמרים בנושאי משטרה )הוצאת משטרת ישראל, 
 .35-39 :)2008

41 T. Segessenmann, "International Comparisons of Recorded Violent Crime Rates for 2000," New 
Zealand Ministry of Justice, Research & Evaluation Unit )June 2002(. 

42 Ibid.
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טבלה 1: מספר ושיעור מקרי אלימות ל-100,000 נפש בשנים 2001-2000 בניו זילנד43 

פשיעה אלימה
מספר העבירות 
שנרשמו לשנת 

2000

שיעור ל-100,000 
נפש לשנת 2000

מספר העבירות 
שנרשמו לשנת 

2001

שיעור ל-100,000 
נפש לשנת 2001

992.6932.4רצח

1594.21614.2חטיפה

1,77946.31,65843.1שוד

2,71470.62,89675.4תקיפות חמורות

14,154368.314,593379.7תקיפות חמורות

13,309346.313,973363.6תקיפת קטין

8,988233.910,267267.1הפחדה / איומים

3719.738310אסיפות קבוצה

סה"כ פשיעה 
אלימה

41,5731,08244,0241,146

המספרים  ו-2001.   2000 בשנים  במשטרה  המתועדות  האלימות  עבירות  את  מציג   1 טבלה 
המוצגים כוללים את שיעור העבירות לכל 100,000 וכמו כן מספר עבירות מוחלט, כאשר אלו 
והפרסום  אינו מתפרסם באופן עקבי  זה  לפי שמונה עבירות אלימות שונות. מדד  ממוינות 

האחרון היה בשנת 2002. 

מדד אלימות ארצות הברית 2007  .2
בארצות הברית פורסם מדד לאומי לאלימות ופגיעה המהווה יוזמה פרטית של המוסד האקדמי 
 National Index of Violence and Harm( 2007 בשנת )Manchester College( 'מנצ'סטר קולג
NIVAH(. מדד זה בוחן את רמת האלימות בארצות הברית בשנים 2005-1995. המדד נבנה 
במטרה לכמת מקרי אלימות ופגיעה כלפי פרטים בשנה מסוימת, וזאת בהשוואה לשנת 1995 
שנבחרה כ'שנת הבסיס'. המדד מתעד שינויים ומגמות משנה לשנה, ואיננו מתיימר לקבוע ערך 

מוחלט לעבירות אלימות באף שנה.

המדד כולל שני מדדים נפרדים: פרטי וחברתי;

באדם  אדם  פגיעת  או  בעצמו  אדם  )פגיעת  האישי  בהיבט  אנשים  בין  נזק  בוחן  פרטי  מדד 
ותוך-אישית   )Interpersonal( בין-אישית  אלימות  של  קטגוריות  שבע  כולל  זה  מדד  אחר(. 

)Intrapersonal( כגון: רצח, עבירות מין, תקיפה פיזית ועבירות שוד. 

המדד החברתי כולל מדידות מוסדיות ומבניות, כלומר נזק שנגרם בסיטואציות חברתיות או 
בתוך מוסד. מדד זה כולל 12 קטגוריות של אלימות, קרי 12 סוגיות העשויות לגרום לאלימות 
או פציעה, כגון: מערכת הכליאה )הוצאות להורג(; גורמי אכיפת חוק )מוות ופציעה הנגרמים 
כתוצאה מהתערבות גורמי אכיפת חוק(; או זיהום אוויר ונזקיו44. לאחר שנאספו ערכים עבור 
כל-אחד מ-19 האינדיקטורים בהשוואה לשנת הבסיס 1995, מוצגים שני מדדים מייצגים של 

המדד, החברתי והפרטי, וכך נקבעים מגמת האלימות והנזק. 

 

43 Ibid.
44 Manchester College Peace Studies Institute and the Bentley Alliance for Ethics and Social 

Responsibility, "The 2007 National Index of Violence and Harm," http://www.manchester.edu/
links/violenceindex/1998/ )Accessed: April, 2013(. 
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תרשים 1: מדד אלימות בארצות הברית

National Index of Violence and Harm

1995-2005 

 

תרשים 1 מתאר את מדד האלימות האמריקאי הכולל הן אלימות פרטית בין אנשים והן אלימות 
חברתית הנגרמת כתוצאה מממשק חברתי או מוסדי. המדד מתייחס לשנת 1995 כשנת הבסיס. 
כל ירידה או עלייה בעמודות מציינת ירידה או עלייה ברמת האלימות. קו במגמה בצבע כתום 
מייצג את הפגיעות בהיבט החברתי )כלומר נזק שנגרם בסיטואציות חברתיות או בתוך מוסד( 
ואילו הקו בצבע כחול מייצג את הפגיעות בהיבט האישי )פגיעת אדם בעצמו או פגיעת אדם 

באדם אחר(.

 

 45UK Peace Index :2013 מדד השלום בריטניה  .3
באפריל 2013 פרסם המכון לכלכלה ושלום )Institute for Economics and Peace( את מדד 
)Levels of Peacefulness( בבריטניה  "רמות השלום"  זה מודד את  השלום בבריטניה. מחקר 
בשנים 2012-2003. במדד, המושג 46Peace מוגדר כ-"היעדר אלימות או היעדר פחד מאלימות". 

בנוסף, נערך ניתוח בהיבטים הסוציו-אקונומיים בעלי השפעה על המדד באזורים השונים. 

מדד השלום כולל מספר רמות השוואה. ראשית, השוואה לאומית רוחבית בין ממצאי השנים 
וויילס,  אנגליה  שהם  בריטניה  שברשות  המחוזות  בתוך  נערך  המחקר  שנית,   .2012-2003

סקוטלנד וצפון אירלנד והשוואה בין הערים שבתוך כל מחוז. 

הוגדרו חמישה קריטריונים למדידת רמת השלום במדינה: 

מקרי רצח בשיעור ל- 100,000 נפש   .1

עבירות אלימות בשיעור ל-100,000 נפש   .2

45 The Institute for Economics and Peace, "UK Peace Index 2013", http://economicsandpeace.org 
.  

במקרה זה, המונח PEACE מתייחס לרמת השלווה הקיימת במדינה מבחינת אלימות, מקרי רצח, שימוש   46
בכלי נשק וכדומה.
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עבירות שהיה בהן שימוש בכלי נשק בשיעור ל- 100,000 נפש  .3

עבירות הפרעה לסדר ציבורי לכל 100,000 נפש  .4

מספר השוטרים לכל 100,000 נפש   .5

ועבירות  לכל קריטריון משקל שונה בעת שקלול המדד. מדדי האלימות בהם שיעור הרצח 
ומהווים מעל מחצית השקלול של המדד. משקולות  ביותר  הרב  בעלי המשקל  אלימות הם 

הקריטריונים נקבעו בידי קבוצת מומחים מטעם המכון.

יותר בהשוואה לשנת 2003. מתוך 350   )Peaceful( ממדד זה עולה כי בריטניה הפכה שלווה 
מחוזות 278 נמצאו שלווים יותר בהשוואה לשנת 2003 )בשקלול חמשת הקריטריונים(. פשיעה 
ומקרי רצח פחתו במחוזות אלו בצורה משמעותית בהשוואה לשנת 2003. יחד עם זאת, שיעור 

עבירות אלימות בבריטניה גבוה באופן ניכר בהשוואה לממוצע האיחוד האירופי. 

לסיכום סקירת מדדי האלימות בעולם, עולה כי ישנם הבדלים תהומיים בין המחקר שנעשה 
בידי מכון  גובש  בעולם עד כה לבין מדד אלימות בישראל. לדוגמה, מדד השלום בבריטניה 
פרטי בין-לאומי ולא התקבל בהחלטת ממשלה, בשונה מישראל. הבדל נוסף, מדד האלימות 
הלאומי בישראל בנוי על משקולות חיצוניים שהוגדרו כחומרת העבירה על-פי חוק העונשין. 
מדד השלום מנגד, מבוסס על החלטה סובייקטיבית של קבוצת אנשים מצומצמת )כמה משקל 
להעניק לכל אינדיקטור, כולל ההחלטה לכלול את האינדיקטור במדד(. דבר זה הופך את המדד 
לסובייקטיבי ונתון לשיקולם של קבוצת היועצים ובנוסף רגיש לרמה שנקבעה לכל אינדיקטור. 
בנוסף, מדד השלום בבריטניה משלב משתנים נוספים, כגון שיעור שוטרים לכל 100,000 נפש, 

בעוד שמדד האלימות בישראל מתייחס לעבירות אלימות בלבד.

 דוגמה נוספת לשוני היא בבחינת מדד האלימות בניו זילנד. מדד זה גובש בידי רשות ממשלתית 
אך אינו מתפרסם באופן עקבי, התייחס רק לשנים 2001-2000 וערך בעיקר השוואה בין אירועי 
אלימות בניו זילנד לבין מדינות אחרות בעולם. יחד עם זאת, ישנן נקודות דמיון בין המדדים, 

כגון התמקדות בעבירות אלימות בלבד ובשימוש בנתונים רשמיים של הממשלה בלבד. 

ממצאי הסקירה מראים כי עד כה לא נערכה עבודת מחקר מקיפה ועדכנית ברמה הלאומית של 
המדינות העורכת ניתוח והערכה לרמות ומגמות האלימות.
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OECD-ד. השוואת נתוני אלימות בין מדינות ארגון ה

לניתוח מגמות דפוסי האלימות בישראל חשיבות מרובה עבור גורמים שונים, ובהם מקבלי 
היא  זאת, תופעת האלימות  יחד עם  וכלל תושבי המדינה.  רשויות אכיפת החוק,  החלטות, 
מאפייני  בין  הבחנה  ללא  בעולם,  המדינות  בכל  ומתרחשת  גבולות  החוצה  עולמית  תופעה 
תרבות, משטר, דת ועוד. השוואת נתוני אלימות עם מדינות בעלות מאפיינים סוציואקונומיים 
המצב  תמונת  להשלמת  תסייע   ,OECD-ה בארגון  החברות  מדינות  כגון  לישראל,  דומים 
לתופעת האלימות בישראל, תוך התייחסות למגמות עולמיות ולמידה על מאפייני הפשיעה 

ורמות האלימות במדינות אלה בהשוואה לישראל.

חלק זה של המסמך כולל השוואה בין נתוני אלימות בישראל לבין מדינות החברות בארגון 
לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי )ה-OECD(, בו ישראל חברה. להשוואה למדינות ה-OECD שתי 
סיבות מרכזיות: ראשית, ארגון זה מרכז סטטיסטיקות פשיעה של המדינות החברות בארגון 
ולכן ישנה יכולת לערוך את ההשוואה. שנית, מדינות בארגון זה אימצו את 'אמנת המודל של 

הארגון' המחייבת את המדינות לשמירה על ערכים דמוקרטיים ושוק חופשי. 

בפרק זה תיערך השוואת נתוני האלימות עם מדינות ה-OECD באמצעות שני מאגרי מידע 
מרכזיים:

.)OECD( Well Being Index -מדד איכות החיים" של ארגון ה"  .1

ה- UNODC( United Nations Office on Drugs and Crime( דוח מטה האומות המאוחדות   .2
להתמודדות בתחום הפשיעה והסמים.

איסוף  ואופן  המתודולוגיה  הגדרת  פעילותו,  ותחומי  הארגון  של  קצר  תיאור  כולל  זה  פרק 
האלימות  נתוני  בין  המשווים  תרשימים  הפרק  כולל  כן  כמו  הרלוונטיות.  בשנים  הנתונים 

במדינות השונות לפי סוג העבירה. 

 

)OECD) Well Being Index -1. מדד איכות החיים של ארגון ה
47 את מדד "איכות החיים" הבוחן 11 משתנים )בתחומי 

 OECD -בשנת 2011 פרסם ארגון ה
החברות  מהמדינות  אחת  כל  בקרב  ועוד(  אישי  ביטחון  חיים,  ואיכות  מחיה  תנאי  כלכלה, 
בארגון ועורך השוואה בין הנתונים. מדד 'ביטחון אישי' עורך השוואה בקרב מדינות הארגון 
באירועי פשיעה אלימים, ובוחן את תחושת הביטחון והפחד מהיפגעות בקרב הציבור. מדד 
ביטחון אישי מהווה חלק ממדד איכות החיים בשל המשקל הרב שיש לאירועי אלימות על 

איכות החיים של התושבים. 

47 Organization for Economic Co-operation and Development 
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OECD -תרשים 2: שיעור רצח ל-100,000 נפש במדינות ה

 

שיעור רצח - הגדרת ארגון ה-OECD לרצח היא: "מוות לא חוקי שנעשה במתכוון בידי אדם 
זו מובחנת בכך שמרבית מקרי הרצח מדווחים וישנה  אחד לאדם אחר". קטגוריית אלימות 
מעורבות משטרתית. בנוסף, ההגדרה לרצח אחידה בין המדינות, זאת בשונה מהגדרות אחרות 
לעבירות אלימות. כתוצאה מכך מקרי רצח מדווחים מספקים תמונה יחסית מדויקת ביחס 
לשיעור המקרים. רצח נחשב לאינדיקטור החשוב ביותר לפשעים אלימות מכיוון שיש לו את 

ההשפעה הגדולה ביותר על הקורבנות. 

.OECD-תרשים 2 מתאר את שיעור מקרי הרצח מדווחים לכל 100,000 נפש במדינות ה

מתרשים 2 ניתן לראות כי שיעור מקרי הרצח בישראל עומד על 2.4 מקרי רצח לכל 100,000 
נפש )עמודה אדומה(. העמודות הכחולות מייצגות את השיעור בכל מדינה בשנת 2008, והנקודה 
לכל  רצח  2.1 מקרי  על  עומד   OECD-ה במדינות  2003. השיעור  לשנת  מייצגת את השיעור 

100,000 נפש בשנת 2008 )עמודה ירוקה(. 

סקר נוסף בנושא מגמות פשיעה )The United Nations Survey of Crime Trends( המרכז 
התובע  ממשרד  חוק,  לאכיפת  ממוסדות  פלילית  ופעילות  פשיעה  בנושא  לאומיים  נתונים 

הראשי, ומן המשרדים הממשלתיים לנושאי פנים ומשפט.
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תרשים 3: שיעור היפגעות מתקיפה אלימה במדינות ה-OECD במהלך 2010.

 

גיל 15 שהצהירו  - המדד מציין את אחוז האנשים מעל  מדד נפגעי עבירה )תקיפה או שוד( 
כי היו קורבן לתקיפה או שוד בשנה האזרחית האחרונה. מדד זה לא מתייחס לפשעי רכוש. 
המידע נאסף בידי סקר גאלופ העולמי )Gallup World Poll( המתייחס לשנת 2010 48. השאלה 
"ב-12 חודשים האחרונים, האם הותקפת או נשדדת?". בישראל,  שהוצגה לנסקרים הייתה: 
אחוז האנשים שהיו קורבן לתקיפה או שוד עומד על פחות מ-2% )יחד עם קנדה, יפן, ארה"ב, 
פולין ובריטניה(, כאשר ממוצע ה-OECD עומד על 3%. במדד זה ישנם קשיים מתודולוגיים 

כתוצאה מכך שמדגם הסקר היה קטן יחסית ולכן יש להתייחס לממצאי מדד זה בזהירות. 

49
 UNODC - 2. דוח מטה האו"ם לסמים ופשיעה

ה-UNODC הוא גוף עולמי הפועל מטעם ארגון האומות המאוחדות )UN( למניעה והתמודדות 
עם פשיעה בין-לאומית ועם השימוש והסחר בסמים לא חוקיים. ארגון זה פועל במספר מישורים 
למיגור תופעות אלה ובין היתר באמצעות שיתופי פעולה עם המדינות החברות באו"ם לשם 
חיזוק והגברת האכיפה ומניעת פשיעה ופעולות טרור. הארגון מוביל מחקרים בנושא ופעילות 
עם  להתמודדות  והידע  המידע  מאגרי  הרחבת  לשם  וניתוחו  ידע  לאיסוף  ועקבית  שיטתית 
תופעות אלו. ה-UNODC מפרסם נתונים סטטיסטיים בנושאי פשיעה החל משנת 1970, ובהם 

48 הנתונים מתייחסים עבור שנת 2010 לכל המדינות מלבד: שנת 2008 לאיסלנד ונורבגיה ושנת 2009 עבור 
ישראל, אסטוניה, שוויץ, רוסיה ודרום אפריקה. 

49 United Nations Office on Drugs and Crime
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נתוני אלימות. נתוני האלימות שיוצגו להלן מתייחסים לקובץ נתונים שפרסם האו"ם בשנת 
2010, כאשר נתוני האלימות של כל מדינה מתייחסים לשנה האחרונה בה קיים מידע זמין עבור 
מדינה זו. נתוני האלימות מתקבלים ממקורות מידע מגוונים, כגון נתוני זרועות אכיפת החוק 

במדינות, מערכות הבריאות, מערכת המשפט הפלילית וסקרי היפגעות מפשיעה עולמיים.

הנתונים המתייחסים לישראל בתרשימים הבאים לקוחים מתוך אירועי אלימות המדווחים 
למשטרת ישראל משנת 2010.

שיעור רצח באמצעות נשק חם
עבירת רצח מוגדרת על-ידי ה-UNODC כ"מוות לא חוקי שבוצע בכוונת תחילה בידי אדם 
כלפי אדם אחר". שיעור הרצח מתייחס לשיעור מקרי רצח לכל 100,000 נפש. מקורם של מאגרי 
בכל  הציבוריים  הבריאות  מוסדות  או  הפלילית  המשפט  מערכת  בנתוני  הארגון  של  המידע 
מדינה, והם כוללים מעל ל-207 מדינות וטריטוריות. מקורם של הנתונים אודות שיעורי הרצח 

בישראל בסטטיסטיקות של משטרת ישראל משנת 2010.

 OECD תרשים 4: שיעור מקרי רצח באמצעות כלי ירייה )מסך שיעור הרצח( בקרב מדינות
לכל 100,000 נפש50. 

תרשים זה מציג את שיעור מקרי הרצח במדינות השונות ומורה על אחוז המקרים בהם נעשה 
שימוש בנשק חם. הנתונים מתייחסים למידע העדכני ביותר הקיים על כל מדינה. הנתונים 
לגבי ישראל מתייחסים לשנת 2010. שיעור הרצח בישראל עומד על 2.4 מקרים לכל 100,000 
נפש כאשר 40% מתוכם התבצעו באמצעות כלי ירייה. אחוז זה גבוה מממוצע השימוש בכלי 
ירייה בקרב מדינות ה-OECD העומד על 28% מסך המקרים, ונמוך משל הממוצע בארצות 

הברית העומד על 60% מהמקרים. 

50 הנתונים בתרשים זה מתייחס לנתון העדכני ביותר מכל מדינה. 
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תקיפה מינית

כלפי  מינית  תקיפה  הכוללת  מינית  אלימות  או  כ-"אונס  מינית  תקיפה  מגדיר   UNODC-ה
קטינים". מקורם של נתונים אלה באירועי תקיפה מינית המדווחים למשטרה בלבד ולכן יש 

לקחת בחשבון כי בנוסף לכך ישנו דיווח למשטרה מסוג עבירות מין. 

תרשים 5: אחוז שיעור האונס המדווח מסך כל שיעור העבירות לכל 100,000 בקרב מדינות 
 OECD-ה

תרשים זה מציג את שיעורי התקיפה המינית בכל מדינה לכל 100,000 נפש לשנת 2010. בנוסף 
מציג תרשים זה את אחוזי מקרי האונס מתוך כלל מקרי התקיפה המינית. שיעור עבירות המין 
בישראל בשנת 2010 עומד על 60 עבירות לכל 100,000 כאשר 28% מתוכם הם מקרי אונס 
)המדווחים למשטרה(. ניתן לראות כי שיעור האונס בישראל נמוך בכ-2% בהשוואה לממוצע 

.OECD-במדינות ה
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תקיפה אלימה
ה-UNODC מגדיר תקיפה אלימה כ- "תקיפה פיזית כלפי גופו של אדם אחר הגורמת לפציעה 
גופנית חמורה". ההגדרה לא כוללת בתוכה אלימות מינית, איומים או מכות אגרוף. הנתונים 

 .OECD-בתרשים מתייחסים לאירועי תקיפה אלימה כפי שדווחו למשטרה במדינות ה

OECD-תרשים 6: שיעור תקיפה אלימה לכל 1,000 נפש בקרב מדינות ה

זה מציג את שיעור התקיפות האלימות לכל 1,000 נפש בכל מדינה. בישראל עומד  תרשים 
שיעור התקיפה הממוצע על 7 מקרים לכל 1,000 נפש )עמודה אדומה(. הנקודה האדומה על 
העמודה מתייחסת לנתונים משנת 2010 ועומדת על שיעור נמוך יותר בהשוואה לשנת 2008. 
כך גם בשאר המדינות, העמודה הכחולה מייצגת את הממוצע והנקודה הכחולה מייצגת את 
הנתון העדכני האחרון של כל מדינה. שיעור התקיפה האלימה בישראל )עמודה אדומה( כפול 

 .OECD-מהממוצע של מדינות ה
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שוד
ה-UNODC מגדיר שוד כ-"גניבת רכוש מאדם אחר, תוך התמודדות באמצעות כוח או איום 
בשימוש בכוח עם כל ניסיון התנגדות לשוד". הנתונים בתרשים הנ"ל מתייחסים לעבירות שוד 

 .OECD-כפי שדווחו למשטרה במדינות ה

OECD-תרשים 7: שיעור עבירות שוד לכל 1,000 נפש בקרב מדינות ה

תרשים 7 מציג את שיעור מקרי השוד לכל 1,000 נפש בכל מדינה ומתייחס לנתונים מהשנה 
האחרונה בה קיימים נתונים זמינים. הנתונים של ישראל הם משנת 2008, כאשר ממוצע שיעור 
התקיפות לכל 1,000 עומד על 0.4 )עמודה אדומה(. הנקודה האדומה על העמודה מייצגת את 
בישראל  השוד  עבירות  שיעור  בקירוב.  ממוצע  אותו  על  ועומדת   2010 לשנת  השוד  שיעור 
נמוך משמעותית מהשיעור הממוצע במדינות ה-OECD )עמודה אדומה(, כפי שניתן לראות 

בתרשים. 
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OECD-סיכום השוואת נתוני אלימות בין מדינות ארגון ה

חלק זה של המסמך משווה בין נתוני האלימות של מדינות החברות בארגון ה-OECD לבין 
וה-  OECD-ה ארגון  בין-לאומיים:  מידע  מאגרי  משני  לקוח  האלימות  נתוני  מקור  ישראל. 

UNODC. נתוני האלימות של ישראל מתייחסים לנתוני משטרה משנת 2010.

מניתוח הממצאים עולה כי שיעורי עבירות האלימות בישראל קרוב במרבית המקרים לממוצע 
מדינות ה-OECD. שיעור מקרי הרצח בישראל עומד על 2.4 לכל 100,00 נפש–בדומה לממוצע 
העולמי של הארגון. שיעורי ההיפגעות בישראל לשנה שקדמה לסקר עומדים על פחות מ-2%, 
אחוז זה נמוך משיעור הממוצע של מדינות הארגון העומד על 3%. שיעורי התקיפה המינית 
בישראל גבוהים בכ-10% מהשיעור הממוצע של מדינות הארגון ואחוז מקרי האונס מתוך סך 
מקרי התקיפה המינית נמוך בכ-2% מממוצע המדינות. בנוסף, שיעור עבירות השוד לכל 1,000 
נפש בישראל נמוך משמעותית משיעור המקרים במדינות הארגון. יחד עם זאת, תרשים שיעור 
תקיפות אלימות לכל 1,000 נפש בולט בשיעורו הגבוה בישראל ועומד על כ-7 מקרים לכל 1,000 

נפש, זאת לעומת ממוצע מדינות הארגון העומד על כ-3 מקרים לכל 1,000 נפש. 

השוואת נתוני האלימות בין המדינות מסייעת לבחון את תופעת האלימות בהקשר הגלובאלי 
מנקודת מבט רחבה ומקיפה יותר. יחד עם זאת, ההבדלים בשיטות המדידה, סמכויות וגופי 
ועוד, מעלים קשיים מתודולוגיים בעת  אכיפת חוק, הגדרות אלימות, הבדלי תרבות שונים 
המדינות  של  השונות  בהגדרות  הקיימים  הפערים  לדוגמה,  כך  בין-לאומית.  השוואה  עריכת 
לעבירות אלימות, החל משוני בהגדרות המשפטיות וכלה בשיטות סטטיסטיות לרישום סוגי 

העבירה, אינם מאפשרים לערוך השוואה עולמית מדויקת בין ישראל ומדינות אחרות. 

דוגמה לכך היא ניו זילנד בה עבירות מין אינן נכללות תחת ההגדרה של עבירת אלימות בעוד 
זו. דוגמה נוספת  שבישראל, ארצות הברית, אוסטרליה ואנגליה הן כן נכללות תחת הגדרה 
היא ספרד המציגה באותה קטגוריה של נרצחים גם את מספר ההרוגים בתאונות דרכים, או 
איטליה והולנד שלא מכלילות את הנרצחים בהמתת חסד. בבריטניה ישנה התייחסות מיוחדת 
נכללים   2001 בספטמבר  ה-11  של  הטרור  אירועי  הרוגי  ובארה"ב  טרור,  מפעילות  לנרצחים 

בקטגוריה נפרדת. 

משפטית  מבט  מנקודת  בנתונים.  הטיה  הוא  גם  לעיתים  יוצר  המשפטיות  בהגדרות  השוני 
פליליים  באירועים  העוסקים  חוקים  המדינה.  בחוקי  כך  הוגדר  אם  רק  לפשע  נחשב  אירוע 
אינם הומוגניים בין המדינות ומסורות משפטיות שונות נהוגות בין מדינות עוסקות באירועים 
דומים אך בדרכים שונות או עושות שימוש במונחים זהים לאירועים שונים51, כך למשל בנושא 
חוקי בקרת נשק באירופה לעומת ארה"ב. הבדלים בהגדרות המשפטיות מקשים על עריכת 
וניתן  אוניברסלי  לפשע  הנחשבים  מרכזיים  אירועים  למנות  ניתן  זאת  למרות  אך  השוואה 
לבודד אותם ולזהותם. ניתן להגדיר מספר אירועים פליליים, כגון לקיחת רכושו של אדם ללא 

הסכמתו, תקיפה ופציעת אדם, הריגת אדם, כעבירות בחוקיה של כל מדינה52. 

51 The United Nations Office on Drugs and Crime, Principles and Framework for an International 
Classification of Crime for Statistical Purposes, p. 7. 

52 Ibid., 7-8. 
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המדינות.  בין  ההשוואה  על  הן  גם  מקשות  נתונה  במדינה  למשטרה  השונות  הדיווח  רמות 
דוגמה לכך היא סקר הקורבנות העולמי משנת 2000. הסקר נערך בקרב 17 מדינות ומצא כי 
אחוז הדיווח על מקרי שוד למשטרה נע בטווח שלבין 30%-75%. דוגמה נוספת נוגעת להבדלים 
במועד הדיווח. חלק מהמדינות מתעדות את האירוע כאשר העבירה מדווחת למשטרה. לעומתן, 
בהעברת  וישנה המשכיות  חשוד  נמצא  עד אשר  העבירה  על  מדווחות  אינן  אחרות  מדינות 
האירוע לתביעה53. לבסוף, שוני בתרבויות מקשה אף הוא על ההשוואה. היבטים טכנולוגיים 
ופוליטיים במדינות מעידים על רמות שונות של נכונות הפרטים והמידע בדיווח, דבר אשר 

משפיע על רמות הפשיעה המדווחת ולא על רמות הפשיעה בפועל54.

 

53 T., Segessenmann, International Comparisons of Recorded Violent Crime Rates for 2000, New 
Zealand Ministry of Justice, Research & Evaluation Unit, June 2002. 

54 G, Barclay, "The comparability of data on Convictions and Sanctions: are international 
comparisons possible?" European Journal of Criminal Policy and Research Vol. 8 )2000(: 
13-26.  
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שיטת המחקר 
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במחקר זה, פותח מדד אלימות לאומי המחשב את מספר עבירות האלימות המדווחות והלא 
מדווחות מנתונים שהתקבלו מגורמים ציבוריים שונים בישראל ומסקר נפגעי עבירה. בנוסף, 
השנים  בין  המדווחות  האלימות  עבירות  מספר  את  המחשב  משוקלל  אלימות  מדד   פותח 
2010-2003, תוך הענקת משקל לכל עבירה לפי חומרת עונשה בחוק. כפי שפורט בהרחבה באפיון 
האלימות  תופעת  ומדידת  היקף  לבחינת  מרכזיים  כלים  שני  על  נשען  המדד  המידע,  מאגרי 
בישראל: האחד, עבירות אלימות המדווחות לחמשת גורמי הדיווח, "נתונים קשים", והשני, 
ממצאי סקרי נפגעי עבירה המאפשרים לאמוד את כמות אירועי האלימות הלא מדווחים. רק 
שילוב של שני כלים אלו יאפשר הצגת תמונת מצב מלאה, ככל הניתן, לתופעה זו. בפרק זה, 

יוצגו שיטות וכלי המחקר לבניית מדד אלימות משוקלל.

מדד האלימות הלאומי כולל חישוב של מספר עבירות האלימות שהתרחשו בכל שנה55. השימוש 
לאור  תימוכין  מקבל  ועבריינים,  קורבנות  תיקים,  ספירת  לעומת  אלימות,  עבירות  בספירת 
הגדרת עקרונות השימוש בנתונים סטטיסטיים למדידת פשיעה מטעם מטה האו"ם לסמים 
ופשיעה )UNODC( מספטמבר 2011. עקרונות השימוש קובעים שיטות לסיווג ומיון אירועי 
בסיס  על  העולמיים תתבצע  הפשיעה  נתוני  מדידת  כי  ונקבע  סטטיסטיות  למטרות  פשיעה 
מספר אירועי הפשיעה שנחשבים כעבירה לפי החוק הפלילי במדינה. גישה זו תסייע לארגונים 
עולמיים המודדים פשיעה להיות בלתי תלויים במקורות המידע השונים בעזרת האחדת שיטת 

המחקר56. 

בפרק זה, יפורטו שלושת השלבים בבניית ממד אלימות לאומי:

עבירות  סעיפי  המסווגים  אלימות  סלי  ארבעה  הוגדרו  זה  בחלק   - הרלוונטיים  הנתונים  א. 
אלימות לארבע קבוצות: אלימות חמורה, אלימות קלה, עבירות מין ועבירות שוד. 

אפיון המדד - בשלב זה מוינו אירועי האלימות הלא מדווחת לפי סלי האלימות ואופיינו  ב. 
אירועי האלימות המדווחים לפי גורמי הדיווח. כך ניתן היה לזהות ולבודד עבירות ולמנוע 

ספירה כפולה של העבירות במדד. 

מדד אלימות משוקלל - בשלב הסופי הוגדר משקל לכל סעיף של עבירת אלימות בהתאם  ג. 
לחומרת עונשו של הסעיף בחוק העונשין ונבנתה נוסחה לחישוב מדד אלימות משוקלל. 

 

א. הנתונים הרלוונטיים

תופעת האלימות היא תופעה חברתית בעלת גבולות נורמטיביים משתנים ותלויי מקום, זמן 
ותרבות57. כל מדינה מגדירה באמצעות חוקיה את סוגי העבירות הנחשבות לעבירות אלימות. 
בישראל, חוק העונשין קובע אילו סעיפי עבירה הוגדרו כעבירות אלימות ומפרט מהו העונש 
לכל סעיף עבירה. למרות זאת, אין אחידות בשיטות המדידה וההגדרות לאלימות בקרב הגופים 

הרשמיים בישראל האוספים נתוני אלימות. 

55 בניגוד לספירת תיקים, קורבנות, עבריינים וכדומה. 
56 The United Nations Office on Drugs and Crime, Principles and Framework for an International 

Classification of Crime for Statistical Purposes, 16-17.
57 )World Health Organization, World Report on Violence and Health, )Geneva, 2002 
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ליצור  תאפשר  השונים  לגורמים  המדווחים  האלימות  אירועי  כלל  והגדרת  סיווג  האחדת 
מדד אחיד ומהימן המודד מגמות אלימות בישראל לאורך שנים. לכן הגדיר המשרד לביטחון 
הפנים ארבעה סלי אלימות ומין לפי חלוקה זו את כלל סעיפי עבירות אלימות )רשימה מלאה 

בנספחים(: 

ציבור, תקיפת  עובד  הריגה, חבלה חמורה, תקיפת  לרצח,  וניסיון  רצח  אלימות חמורה:   .1
שוטר בנסיבות מחמירות, תקיפה חמורה למעט עובדי ציבור.

אלימות קלה: איומים, גרימת נזק, תקיפה למעט עובדי ציבור, קטטות והפרעות במוסדות   .2
וברחובות והכשלת עובד ציבור.

עבירות שוד: שוד, שוד בנסיבות מחמירות, תקיפה לשם גניבה וחטיפת תיקים.  .3

עבירות מין58: אינוס, בעילה באיומים, בעילה על-ידי קבוצת אנשים, אונס קטין במשפחה,   .4
בעילה שגרמה לחבלה גופנית, מעשה סדום בקטין. 

בעת תהליך העבודה נמצא כי ישנן עבירות מין הנכללות תחת סל אלימות קלה המשטרתי. 
במטרה לסווג את סלי האלימות בסדר הגיוני, הועברו עבירות המין שהשתייכו לסל אלימות 
קלה לסל עבירות מין. לשינוי זה במיון עבירות המין יש השפעה הן על מספר אירועי עבירות 

המין שנספרו והן על מספר אירועי אלימות קלה שנספרו במדד.

פירוט העבירות שהועברו מסל "אלימות קלה" לסל "עבירות מין" לפי קבוצת עבירה:

שם העבירהסעיף מקוצרקבוצת עבירה

503

מעשה סדום בקטין בן 14 - 18 במשפחה3637

מעשה סדום באדם בן 12 - 81 במשפחה3684

מעשה סדום בקטין מתחת לגיל ט"ז שנה3328

מגע מיני עם קטין מתחת לגיל ט"ז שנה3329

מעשה סדום בבן 18 תוך ניצול מרות3643

505

מעשה מגונה-ניצול מחלת נפש3794

מעשה מגונה ניצול מצב המונע הסכמה3861

מעשה מגונה בפני קטין בן משפחה3641

מעשה מגונה בילד159

מעשה מגונה בקטין3342

מעשה מגונה בקטין3574

מעשה מגונה בכל מקום בפני קטין עד 364416

מעשה מגונה של מטפל נפשי במטופל3864

מעשה מגונה שלא בכח158

עשית מעשה מגונה2905

506

מעשה מגונה בפומבי3633

מעשה מגונה בפומבי ע"י איש מרות3634

מעשה מגונה בפומבי160

510

הטרדה והתנכלות מיני6635

המתנכל מינית לאדם6634

המטריד מינית אדם6633

עבירות המין סווגו כקבוצה אחת ולפיכך הוחלט כי עבירות מין קלות יסווגו בקבוצת עבירות המין ולא   58
באלימות קלה כבעבר.
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תרשים 8: השפעת שינוי סיווג העבירות על מספר עבירות מין

בתרשים 8 מוצגים השינויים שנוצרו במספר עבירות מין לאחר הסיווג מחדש של סלי האלימות. 
מהתרשים עולה כי חלה מגמת עלייה )3% ממוצע לשנה( בעבירות המין על-פי הסיווג החדש.

תרשים 9: השפעת שינוי סיווג העבירות על מספר עבירות אלימות קלה

תרשים 9 מציג את השינויים במספר עבירות האלימות הקלה לאחר שינוי סעיפי העבירה בסל. 
מהתרשים עולה כי לא חל כל שינוי במגמת האלימות הקלה עקב שינוי סיווג העבירות.
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ב. אפיון המדד

סקרי נפגעי עבירה מודדים דפוס והיקף ההיפגעות של אוכלוסייה כלשהי מעבירות שונות, זאת 
במטרה להציג תמונה מלאה אודות היקף הפשיעה, ללא תלות בנתוני משטרה, אך תוך אימות 
עימם. סקר זה מבקש לאמוד את מה שמוגדר כ"נתון האפל של הפשיעה", קרי, הפשיעה הלא 

מדווחת למשטרת ישראל.

בסקרים אלה משתתפים מעל ל-4,000 נסקרים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה, והם 
 2008 בשנים  שנערכו  עבירה  נפגעי  מסקרי  למשטרה.  ודיווח  היפגעות  דפוסי  על  נשאלים 
עומד על 25%. החישוב  כי אחוז הדיווח הממוצע על מקרי אלימות למשטרה  עולה  ו-2009 
נעשה באמצעות חילוק כלל אירועי האלימות המדווחים למשטרת ישראל באחוז הדיווח של 
אירועי האלימות למשטרה. תוצאת פעולה זו הניבה אומדן כולל של כ-620,000 אירועי אלימות 

בממוצע לשנה. 

חלק זה של המסמך יעסוק באפיון העבירות הלא מדווחות לפי ארבעת סלי האלימות שהוגדרו, 
וכן באפיון העבירות המדווחות לפי חמשת גורמי הדיווח שפורטו בפרק הראשון.

אפיון אחוז אירועי אלימות לא מדווחים 
על פי סקרי נפגעי עבירה שנערכו בשנים 2009-2008, 25% מאירועי האלימות בישראל מדווחים 
כי 75% מהאירועים אינם מדווחים. מתוך  זאת, אין הדבר אומר  יחד עם  ישראל.  למשטרת 
וזיהוי אירועים  גורמי הדיווח, תוך הבחנה  סיכום כלל אירועי האלימות המדווחים לחמשת 
כ-410,000  קרי,  כי 66% מכלל האירועים אינם מדווחים,  עולה  יותר מפעם אחת,  הנספרים 

אירועי אלימות בממוצע לשנה אינם מדווחים לאף גורם.

באמצעות סקרי נפגעי עבירה, ניתן לחשב את התפלגות סלי האלימות מתוך סך האירועים 
הלא מדווחים. בשאלות המופיעות בסקרים לא קיימת הבחנה בין אירועי אלימות קלה לבין 
אירועי אלימות חמורה, ולכן במקרה זה אוחדו שני סלים אלה לסל אלימות אחד. התפלגות 
סל זה מתוך כלל אירועי האלימות הלא מדווחת עומד על 79%. עבירות מין מהוות 20% מכלל 

האירועים הלא מדווחים ועבירות שוד מהוות את יתרת האחוזים. להלן טבלה 2.

טבלה 2: ממוצע התפלגות סלי אלימות מתוך 66% עבירות אלימות לא מדווחות

התפלגות הסלסל אלימות

52.5%אלימות קלה וחמורה

13.1%עבירות מין

0.8%עבירות שוד

66.4%סך הכל

טבלה 2 מפרטת את התפלגות סלי האלימות בתוך כלל אירועי האלימות הלא מדווחים מדי 
שנה. האחוזים המוצגים בטבלה מתייחסים ל-66% אירועי האלימות הלא מדווחים. הנתונים 
להתפלגות זו לקוחים מסקרי נפגעי עבירה ומתייחסים לממוצע השנים 2008 ו-2009. כאמור, 
בסקרים אלו אין הבחנה בין סל אלימות קלה לאלימות חמורה ולכן הם מקובצים בסל אחד. 
מרבית עבירות האלימות הלא מדווחת הן עבירות של אלימות קלה וחמורה - 52.5% )79%(. 
עבירות מין מהוות 13.1% )20%( ועבירות שוד מהוות את הנתח הקטן ביותר בהתפלגות זו 

 .0.8%
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אפיון אחוז אירועי האלימות המדווחים

התפלגות מקורות הדיווח
ו-2009 עולה כי ממוצע אחוז הדיווח על עבירות  מסקרי נפגעי עבירה שנערכו בשנים 2008 
כ-155,000 עבירות אלימות מדווחות למשטרת ישראל מידי  אלימות עומד על 25%. כלומר, 
שנה. יחד עם זאת חלק ממקרי האלימות מדווחים לגורמים נוספים. כפי שהוגדר בפרק א, 
משרד  ישראל,  משטרת  עיקריים:  דיווח  גורמי  לחמישה  אלימות  עבירות  מדווחות  בישראל 
הרווחה והשירותים החברתיים, משרד החינוך, משרד הבריאות ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות 

ונפגעי תקיפה מינית בישראל.

על מנת לאתר אירועי אלימות מדווחים נוספים, יש לוודא כי כל אירוע אלימות נספר פעם 
אחת בלבד, ולשם כך יש לערוך הצלבה בין האירועים המדווחים לגורמים השונים. בתהליך 
ונותן  שונות  איסוף  שיטות  באמצעות  הנתונים  את  מתעד  דיווח  גורם  כל  כי  עלה  העבודה 

הגדרות משתנות לאירועי האלימות. 

יכול  דיווח במקביל. כך למשל, אדם  גורמי  בנוסף, ישנם אירועי אלימות המדווחים למספר 
לדווח על מקרה אלימות למשטרה ולפנות במקביל למשרד הרווחה לקבלת סיוע. בשל המגבלות 
אירועי  כלל  בין  מלאה  הצלבה  לערוך  בפועל  אפשרות  אין  האלימות,  אירועי  וזיהוי  בבידוד 
האלימות המדווחים לחמשת הגורמים ולכמת את מספר אירועי האלימות המדווחים מדי שנה.

שדווחו  אירועים  לזהות  המאפשר  בסיסי  מידע  ישנו  השונים  המידע  במאגרי  זאת,  עם  יחד 
למשטרת ישראל ובנוסף, ניתן לבודד אירועים שדווחו למשרד הבריאות ומשרד הרווחה. 

מחמשת  האלימות  נתוני  והצלבת  העבודה  לתהליך  הסבר  כולל  זה  פרק  של  הראשון  חלקו 
גורמי הדיווח על מנת לכמת, ככל הניתן, את מספר אירועי האלימות המדווחים מדי שנה, תוך 
הישענות על המידע על אחוזי הדיווח למשטרה ישראל מסקרי נפגעי עבירה. חלקו השני של 

הפרק כולל אפיון לעבירות האלימות המדווחות לפי חמשת גורמי הדיווח.  

הצלבת עבירות אלימות מדווחות
ובידוד  זיהוי  כלומר  אחד,  כל  של  הייחודיים  והנתונים  הדיווח  מקורות  את  למפות  במטרה 
העבירות בכל מקור דיווח ומניעת ספירה כפולה של אירועי אלימות, התבצע תהליך שיוך של 
האירועים לפי גורם דיווח יחיד. הקושי במיפוי והצלבת האירועים נובע ממגוון סיבות. בחלק 
מהמקרים לא סופק מידע מלא על האירועים, בנוסף לכך ישנן שיטות שונות לאיסוף וניתוח 

הנתונים, וכן הגדרות שונות בכל ארגון לסוגים השונים של תופעת האלימות. 

מאגרי הנתונים של משטרת ישראל ומשרד הרווחה בלבד מאפשרים לערוך הצלבה מלאה בין 
העבירות בשל פירוט הנתונים עד לרמת תעודת הזהות של הפרט. כך, ניתן להבחין במקרים 
בהם יש חפיפה בדיווח ובנוסף לבודד את עבירות האלימות לפי סל האלימות. בשאר מאגרי 
המידע )משרד הבריאות, משרד החינוך ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית(, 

ניתן לבודד את העבירות שדווחו למשטרה בלבד ולא ניתן לערוך הבחנה בין סוגי העבירות. 

ניתן להצליב את העבירות  גורמי הדיווח עלה כי  לאור מאפייני מאגרי הנתונים של חמשת 
המדווחות למשרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד החינוך ואיגוד מרכזי סיוע עם העבירות 
המדווחות למשטרת ישראל. ובנוסף, ניתן לערוך הצלבה של נתוני משרד הבריאות עם משרד 

הרווחה בלבד. 
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משטרת ישראל 
בעת אפיון מאגרי המידע, עלה כי ניתן לערוך הצלבה מלאה בין מאגרי הנתונים של משטרת 
ישראל ומשרד הרווחה בלבד. הסיבה לכך היא כי בשני מאגרים אלה נתוני האלימות כוללים 
את מספר תעודת הזהות של הקורבן והתוקף ולכן ניתן הן לבודד את העבירות והן לסווגן 
לפי סעיפי עבירה. בנוסף ניתן לאפיין את המקרים המדווחים והלא מדווחים הן למשטרה והן 
למשרד הרווחה, ולעמוד על הפערים בין הדיווחים לאורך זמן. בחלק זה של המסמך יפורט 

תהליך העבודה של הצלבת הנתונים ממשרד הרווחה ומשטרת ישראל.

היסוד  נתוני  וקובץ  המשטרה  נתוני  קובץ  זה:  במסמך  א  בחלק  שאופיינו  מידע  מאגרי  שני 
)תאריך  דמוגרפיים  מאפיינים  איתרה  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  הרווחה.  משרד  של 
לידה, מגדר ודת( של הפרטים המתועדים בקובץ נתוני המשטרה )קורבנות ועבריינים( ובקובץ 
נתוני היסוד של משרד הרווחה באמצעות הצלבת הנתונים עם מרשם האוכלוסין. המאפיינים 
הדמוגרפים של הפרטים שלא אותרו במרשם נלקחו מקובץ נתוני היסוד של משרד הרווחה 

ומנתוני המשטרה.

המדווחות  עבירות  לבין  ישראל  למשטרת  המדווחות  עבירות  בין  הבחנה  ליצור  על-מנת 
)מתוך  בין קובץ הקורבנות  לשירותי הרווחה ערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הצלבה 
אלימות.  של  נזקקות  לפי  המפורטים  הרווחה  של  היסוד  נתוני  קובץ  לבין  המשטרה(  נתוני 
התהליך נעשה באמצעות הצלבת נתוני מספרי ת"ז ושנת הדיווח )דיווח במשטרה מול שנת 
הפנייה לשירותי הרווחה(. לכל פנייה למשרד הרווחה נקבעות נזקקות עיקרית ומשנית. כך ניתן 
לזהות כמה פניות למחלקות לשירותים חברתיים של משרד הרווחה בנושא אלימות לא דווחו 
למשטרת ישראל באותה שנה ולהפך. בנוסף, ניתן יהיה לאמוד את אחוז המקרים המדווחים 

לשני הגורמים. לפיכך, חולקו הנתונים לשלוש קטגוריות:

"אירוע מוכר" - אירוע שדווח למשטרה ומוכר לשירותי הרווחה באותה שנה  .1

"אירוע לא מוכר" - אירוע שדווח למשטרה אך אינו מוכר לשירותי הרווחה באותה שנה  .2

"מוכר ללא אירוע" - מוכר לשירותי הרווחה אך ללא דיווח למשטרה באותה שנה.  .3

לדוגמה, אם אדם ביצע שתי עבירות בשנת 2003 )בשני תיקי פ.א נפרדים( ובאותה שנה גם 
היה מוכר לשירותי רווחה עם נזקקות מסוג אלימות, יוגדר מקרה זה כ"אירוע מוכר" ויופיע 
כשני אירועים מוכרים. כלומר, אירוע המוכר למשטרה ומוכר לשירותי הרווחה. במקרה בו הן 
הנזקקות העיקרית והן המשנית בתחום האלימות, פורטו הנתונים בתתי קטגוריות במטרה 
אירוע  שנת  הכולל:  מסכם  נתונים  מאגר  נוצר  זה  באופן  בממצאים.  כפילויות  ייווצרו  שלא 
של מקרה האלימות, יישוב המגורים בו מתקבל הטיפול, יישוב המגורים בו התבצעה עבירת 

האלימות, סוג אירוע האלימות וסוג הנזקקות. 

אפשרות  אין  יסוד  נתוני  )בקובץ  וקורבנות  עבריינים  לפי  הרווחה  נתוני  את  לסווג  על-מנת 
מוכרים  לא  אך  לרווחה  המוכרים  מקרים  הוצלבו  נזקקות(,  לפי  לעבריין  קורבן  בין  להבדיל 
למשטרה )מוכר ללא אירוע( מתוך קובץ נתוני היסוד עם קובץ נתוני המשטרה. במקרים בהם 
לא נמצאה כל התאמה, כלומר מוכרים לשירותי רווחה ואינם מוכרים למשטרה באותה שנה 
לא כקורבן ולא כעבריין, נוצר פער אי הדיווח למשטרה. כלומר, ניתן לזהות כמה תיקי נזקקות 
מסוג אלימות לא מדווחים כלל למשטרה. 89% ממקרי האלימות שדווחו לשירותי הרווחה לא 

דווחו למשטרת ישראל.
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מתוך בדיקה זו ניתן להגדיר את היקף האירועים המדווחים למשרד הרווחה ואינם מדווחים 
למשטרת ישראל. אירועי אלימות שלא נמצאו בקובץ עבריינים או בקובץ קורבנות ומצויים 
בקבצי שירותי רווחה תחת נזקקות של אלימות או של עבריינות והתמכרויות, מהווים אומדן 
לאי-דיווח למשטרה. המספר המשוער של מקרי אלימות שלא דווחו למשטרה עומד על אומדן 
של כ-620 אלף מקרי אלימות דווחו לגורם לא משטרתי באותה שנה בין השנים 2010-2003 

וכ-77 אלף בממוצע לשנה.

ממקרי  כ-11%  כי  עולה  המידע  מאגרי  שני  בין  האלימות  עבירות  כלל  נתוני  הצלבת  מתוך 
האלימות המדווחים למשרד הרווחה מדווחים גם למשטרת ישראל )"אירוע מוכר"(. כפי שפורט 
באפיון מאגרי המידע, עבירות האלימות מוגדרות בשיטה שונה בכל אחד מהמאגרים. משרד 
הרווחה מסווג את מקרי האלימות לפי שלושה סוגים של נזקקות מסוג אלימות של משרד 
הרווחה נשים, ילדים ואלימות במשפחה ומשטרת ישראל, לפי סעיפי עבירות אלימות שנקבעו 

בחוק העונשין. 

11% ממקרי האלימות המתועדים במשרד הרווחה שדווחו בנוסף למשטרת ישראל סווגו לפי 
סעיפי עבירות האלימות. לאחר איתור החפיפה בין המקרים באמצעות תעודת הזהות של הפרט 
הרווחה  מקרי  כי  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  מצאה  במשטרה,  והתיק  הרווחה  במשרד 
שדווחו למשטרה מוינו לפי סעיפי עבירות אלימות. באופן זה נוצרה התפלגות באירועים אלו 

לפי סוגי אלימות. 

 89% ממקרי האלימות שדווחו לשירותי הרווחה ולא דווחו למשטרת ישראל נותרו מסווגים 
לפי הגדרות האלימות של משרד הרווחה. במטרה לתת משקל לעבירות המדווחות למשרד 
הרווחה בלבד, הן סווגו לפי סעיפי העבירה של חוק העונשין. זאת מתוך הנחה כי התפלגות 
המקרים שדווחו לשירותי הרווחה ולמשטרה לפי סעיפי עבירה, תהיה דומה לשאר המקרים 

שדווחו לשירותי הרווחה ולא דווחו למשטרה. ראה תרשים 10 הממחיש תהליך זה. 

תרשים 10: זקיפת סלי האלימות במקרים שדווחו למשרד הרווחה ולא דווחו למשטרת ישראל 
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למשרד  שדווחו  האלימות  למקרי  המדד  סלי  התפלגות  אמידת  תהליך  את  מציג   10 תרשים 
הרווחה ולא דווחו למשטרה. התרשים מציג כדוגמה את סוג הנזקקות במקרי אלימות כלפי 
נשים שדווחו למשרד הרווחה, ולא נפתחו עבורם תיקים במשטרת ישראל. שכיחות נזקקות זו 
)N( מתחלקת לאירועים שדווחו למשטרה ולמשרד הרווחה )N1( ולאירועים שדווחו למשרד 
הרווחה בלבד )N2(. הנזקקויות שדווחו למשטרה סווגו לפי ארבעת סוגי האלימות )עבירות 
n מייצג את מספר האירועים בכל סוג  כל  ואלימות חמורה( כאשר  מין, שוד, אלימות קלה 
עבירה. סכום כל הסלים )n1+n2+n3+n4( שווה ל-N1. לאחר מכן חושב אחוז העבירות בכל 

סל מתוך סך הנזקקויות בענף זה. 

p1 שווה לאחוז העבירות המין, מתוך סך עבירות המין הנרשמות ברווחה ובמשטרה.

אומדן  לחשב  על-מנת  זו  בהתפלגות  שימוש  נעשה  סל  בכל  הנזקקויות  אחוזי  חישוב  לאחר 
למספר העבירות בכל סל המדד בנזקקויות שלא דווחו למשטרה. לדוגמה, N2*p1 שווה למספר 

עבירות מין הנאמד בנזקקויות שלא דווחו למשטרה. 

משרד הבריאות
נתוני משרד הבריאות נאספים בבתי החולים הממשלתיים וכוללים דיווח על פגיעות אלימות 
במשפחה ועבירות מין וחלקן מדווח למשטרה ולמשרד הרווחה. במאגר הנתונים של משטרת 
ישראל ניתן לבודד בין מקרים של אירועי אלימות קלה ועבירות מין מתוך סך הפגיעות שדווחו 
לבתי החולים. יחד עם זאת, לא ניתן לערוך הצלבה ברמת תעודת הזהות של הפרט עם נתוני 
המשטרה ולא ניתן לסווג את הנתונים לפי סעיפי עבירה ולהעניק משקל לכל סעיף. במאגר 
משרד הרווחה אין אפשרות לבודד בין אירועי אלימות קלה לבין עבירות מין. אלימות קלה 

במשרד הבריאות מתייחסת לאירועי אלימות במשפחה בלבד. 

משרד החינוך
נתוני משרד החינוך כוללים יחד מקרים של עבירות אלימות קלה ואלימות חמורה ולא ניתן 
להפריד ביניהם. בנוסף לא כוללים הנתונים מידע זמין ברמת תעודת הזהות של הפרט שנפגע 
ואין אפשרות לערוך הצלבה מלאה עם נתוני משטרת ישראל. משמעות הדבר היא כי לא ניתן 
ניתן  לא  ולכן  עבירה,  סעיפי  לפי  החינוך  במוסדות  המתרחשים  האלימות  מקרי  את  לאפיין 
לתת להם משקל ולשלבם במדד המשוקלל. עם זאת, לפי סקרי נפגעי עבירה ניתן להבחין בין 
האירועים שדווחו למשטרה וכך ניתן לבודד את מקרי האלימות שהתרחשו במוסדות החינוך 

ולא דווחו למשטרה. 

איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בישראל
איגוד מרכזי הסיוע מתעד בין היתר עבירות מין המדווחות למשטרת ישראל. במאגרים אלו לא 
נמצא מידע זמין ברמת תעודת הזהות של הפרטים שנפגעו מעבירות מין. יחד עם זאת מבצע 
איגוד מרכזי הסיוע הבחנה במקרים בהם דווח המקרה למשטרה. באופן זה ניתן לאמוד את 

מספר עבירות המין שלא דווחו למשטרה. 

משמעות הדבר היא כי לא ניתן לאפיין את מקרי עבירות המין המתועדים במרכזי הסיוע לפי 
סעיפי עבירה ולא ניתן לתת להם משקל ולשלבם במדד המשוקלל.
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משרד הרווחה והשירותים החברתיים

כפי שפורט לעיל, ניתן להצליב את נתוני משרד הרווחה עם נתוני מאגר משטרת ישראל בלבד.

בין  להפריד  יכולת  המקרים  ברוב  אין  השונים,  הדיווח  בגורמי  הקיים  הזמין  המידע  לאור 
אלימות  אירועי  בין  להבחין  ניתן  לא  כלומר  השונים.  האלימות  סלי  בין  החופפים  הנתונים 
קלה, אלימות חמורה, עבירות מין ושוד שדווחו לגורמים השונים. בנוסף, אין אפשרות לדעת 
האם חלק מהאירועים הגיעו למקורות דיווח נוספים. כך לדוגמה כ-20% מאירועי עבירות המין 
המדווחים למרכזי הסיוע מדווחים למשטרת ישראל, אך בכל יתר האירועים אין מידע על דיווח 
לגורמים נוספים. לפיכך חלק מהמקרים עשויים להימנות מספר פעמים. להלן טבלה הממחישה 

את אפשרויות החפיפה בין גורמי הדיווח השונים.

טבלה 3: החפיפה בעבירות אלימות מדווחות, בין חמשת גורמי הדיווח

משרד החינוךמשרד הבריאותמשרד הרווחהמשטרת ישראל

משרד הרווחה

אלימות חמורה

אלימות קלה

עבירות מין

עבירות שוד

משרד הבריאות

אלימות קלה
אלימות קלה 

וחמורה 

עבירות מין
)לא ניתן 

להפריד בין סוגי 
העבירות(

משרד החינוך

אלימות קלה 
וחמורה

)לא ניתן בין סוגי 
העבירות( 

אין חפיפהאין חפיפה

איגוד מרכזי 
סיוע

אין חפיפהאין חפיפהאין חפיפהעבירות מין

טבלה 3 מפרטת את המקרים בהם יש חפיפה בדיווח על עבירות אלימות בין גורמי הדיווח 
השונים. מהטבלה עולה כי ניתן לערוך הצלבה מלאה בין סלי האלימות בין נתוני המשטרה 
ומשרד הרווחה בלבד. מכיוון שנתוני משטרת ישראל ומשרד הרווחה קיימים ברמת תעודת 
הזהות של הקורבנות ניתן לבצע אפיון מלא של סלי האלימות. בנוסף, עולה מהטבלה כי ניתן 
להבחין בארבעת מאגרי המידע )רווחה, חינוך, בריאות ואיגוד מרכזי הסיוע( במקרים שדווחו 
למשטרת ישראל. לבסוף, בנתוני משרד הבריאות ניתן להבחין באירועים שדווחו גם למשרד 

הרווחה. בשאר המקרים לא ניתן לערוך הצלבה בין הנתונים הזמינים.
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ממצאי הצלבת הנתונים
כ-210,000 מקרים בממוצע  כי כ-34% מאירועי האלימות, המהווים  מהצלבת הנתונים עולה 
מדווחים  האלימות  ממקרי  כ-9%  כלומר  הדיווח.  גורמי  לחמשת  שנה  מדי  מדווחים  לשנה, 

לגורמים נוספים מלבד משטרת ישראל, מדי שנה.

טבלה 4: התפלגות מקרי האלימות המדווחים מתוך 34% עבירות אלימות מדווחות, לפי חמשת 
גורמי הדיווח.

התפלגות אחוזי דיווח )מתוך 34%(גורם דיווח

24.6%משטרת ישראל

5.8%משרד הרווחה

0.7%דיווח לרווחה ומשטרה* 

1.10%איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית

1.2%משרד החינוך

0.3%משרד הבריאות

33.7%סך הכול

* דיווח לרווחה ומשטרה59

המדווחות.  העבירות   33.7% מתוך  הדיווח  גורמי  חמשת  התפלגות  את  מפרטת   4 טבלה 
מהטבלה עולה כי אחוז הדיווח על מקרי אלימות למשטרה בלבד עומד על 24.6% )73% מכלל 
העבירות המדווחות( ואחוז הדיווח למשרד הרווחה בלבד עומד על 5.8% )17% מכלל העבירות 
המדווחות(. אחוז המקרים המדווחים למשטרה ולמשרד הרווחה עומד על 0.7% )2.1% מכלל 
על  ועומדים  מאוד  נמוכים  הנוספים  הגופים  לשלושת  הדיווח  אחוזי  המדווחות(.  העבירות 
אחוזים בודדים: משרד החינוך )1.2%(, משרד הבריאות )0.3%( ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות 

ונפגעי תקיפה מינית )1.1%(.  

59 הנתונים מתייחסים לעבירות אלימות שדווחו למשרד הרווחה ומשטרת ישראל בלבד ואינם נכללים 
בחישוב הנפרד של גורמי הדיווח. 
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ג. מדד אלימות משוקלל
מהו מדד אלימות משוקלל?

מדד משוקלל הוא סכום סעיפי עבירות האלימות כאשר לכל סעיף עבירה נקבע משקל בהתאם 
לחומרת העונש שנקבעה בחוק לאותו סעיף. כך לדוגמה, לסעיף עבירת רצח נקבעה חומרת 
הענישה החמורה ביותר לפי החוק )מאסר של 480 חודשים(, ולכן משקלו במדד יהיה 'כבד' 
יותר. המדד בוחן מגמות רב-שנתיות תוך הבחנה בין ארבעת סלי האלימות שהוגדרו בפרק זה.

מדד אלימות משוקלל מורכב מסכום נתוני האלימות המדווחת של משטרת ישראל ומשרד 
הרווחה והשירותים החברתיים, המהווים יחד נתח של כ-92% מכלל אירועי האלימות המדווחת, 
תוך הענקת משקלות מתאימים לעבירה שדווחה לשני גורמים אלה. המדד המשוקלל מורכב 
אך ורק ממשני מקורות מידע אלה שאת נתונייהם ניתן להצליב וכך לערוך הבחנה בין הסוגים 
ומתן  ולתת לכל אחד מהם משקל. הצלבת הנתונים  השונים של סעיפי העבירה המדווחים 
משקל לכל סוג עבירה ולכל סעיף עבירה )עבירת אלימות בתוך קבוצת עבירות אלימות מסוג 
מסוים( לפי חומרת העבירה שנקבעה בחוק, מאפשרים בניית מדד אלימות משוקלל לשנים 

 .2010-2003

בחלק זה של המסמך, יפורט תהליך קביעת המשקולות לפי סל אלימות וסעיפי העבירה. לאחר 
מכן, תוצג שיטת החישוב למדד אלימות משוקלל. 

הגדרת משקלות
מדד משוקלל מחושב על-פי המשקלות הניתנים לכל סעיף עבירה הנקבע בהתאם לחומרת 
העונש בחוק. לכן, יש להגדיר תחילה מהן המשקלות לכל סל אלימות וכן את סעיפי העבירה 
השונים. בכל סל אלימות קיימים עשרות סעיפי עבירה המשתייכים לאותה קבוצת אלימות 
ולכל אחד עונש מאסר שונה בחוק, בהתאם לחומרת העבירה. הגדרת משקלות המדד מתבצעת 

בשתי רמות:

משקל סעיף העבירה   .1

משקל סל האלימות )מתוך ארבעת הסלים: מין, שוד, אלימות קלה ואלימות חמורה(  .2

ראשית, מוגדרים משקלות סעיפי העבירה השונים לפי העונש שנקבע בחוק. להלן תרשים:

תרשים 11: דוגמה למשקלות פנימיים בתוך קטגוריות האלימות
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בתרשים 11 מוצגים המשקלות )האחוז מתוך כלל המדד( שנקבעו לכל אחת מארבע קטגוריות 
האלימות לפי חומרת הענישה בחוק. ראשית, ניתן לראות כי עבירות אלימות חמורות מהוות 
יותר  החמורה  בחוק,  שנקבעה  כפי  העונש  חומרת  בשל  וזאת  המשוקלל  המדד  מכלל   41%
בהשוואה לשאר הקטגוריות. לעבירות מין משקל של 19%, נמוך יותר ממשקלן של עבירות 
שוד, 26%. עבירות אלימות קלה הן בעלות המשקלות הנמוכים ביותר במדד האלימות )14%(. 

בתרשים זה מוצגים לדוגמה המשקלות הפנימיים הקיימים בתוך עבירות שוד. 

משקל סל האלימות נקבע לפי האחוזון ה-95 של התפלגות חומרת סעיפי העבירה בכל סל. סל 
האלימות ה'כבד' ביותר הוא סל האלימות החמורה בעוד שסל אלימות קלה הוא בעל המשקל 

ה'קל' ביותר. להלן טבלה המפרטת את משקלות הסלים:

 

טבלה 5: הגדרת משקל סלי האלימות במדד 

סוג עבירה
עונש מרבי בחודשים

אחוזון 95 בסל
משקליחס

n1 = 2211.3219%עבירות מין

n2 =2981.7726%עבירות שוד

n3 =4802.8641%עבירות אלימות חמורה

n4 =1681.0014%עבירות אלימות קלה

וכן בוחן את היחס בין סל  טבלה 5 מפרטת כיצד נקבע המשקל היחסי של כל סל אלימות 
עבירה אחד למשנהו.

היחס חושב על מנת להבחין בין הסלים עצמם לבין העבירות החמורות ביותר )95%(. יחס זה 
חושב באמצעות בחינת העבירה המקסימלית בכל סל

כאשר a מציין יחס של סל כלשהו ואילו n1 מסמן עבירות מין, n2 מסמן עבירות שוד וכו'

 

שיטת חישוב מדד משוקלל
סכמה מספרית פשוטה של כלל עבירות האלימות שהתרחשו אינה מביאה בחשבון את משקלן 
ואת חומרתן היחסית של העבירות ובשל כך יש צורך בשקלול העבירות לפי חומרתן. יחד עם 
בניסיון  לכן,  ותרבות.  זמן  היא משימה מורכבת תלויית  לפי חומרתן  זאת, מדידת העבירות 
ליצור מדד אובייקטיבי ככל הניתן לפי חומרת עבירות האלימות, הוגדר משקל העבירות לפי 

חומרת העונש שנקבעה בחוק העונשין הישראלי לכל סעיף עבירת אלימות. 

סעיף  כל  משוייך  האלימות,  סלי  וארבעת  השונים  העבירה  סעיפי  משקלות  שנקבעו  לאחר 
עבירה לסל אלימות. בשלב הבא יש להכפיל בין משקל סל האלימות למשקל סעיף העבירה 
בתוך הסל לקבלת המשקל הסופי של העבירה. משקל סופי של עבירה נע בתווך של בין 0 ל- 1. 

מדד משוקלל מסכם את סך העבירות לפי המשקל הסופי שקיבלו מידי שנה.
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בנוסחת המדד ניתן לחשב את מדד אלימות המשוקלל הן ברמת היישוב והן ברמה הארצית. 
בנוסף מחשב המדד את שיעור האלימות לפי 10,000 נפש על-מנת לספק את היכולת להשוות 

בין הישובים. בניית מדד משוקלל לשיעור של 10,000 נפש תתבצע לפי הנוסחה הבאה:

לסיכום פרק זה, מדד אלימות משוקלל מורכב מאירועי אלימות המדווחים למשטרת ישראל 
ומשרד הרווחה בלבד בשל היכולת להצליב את הנתונים ברמת הפרט ולזהות עבירות לפי סעיף 
העבירה. היכולת להפריד בין סעיפי העבירה מאפשרת לבנות מדד משוקלל המאפשר לקבוע 

לכל סעיף עבירה משקל בהתאם לחומרת העונש וכך לחשבו בתוך המדד. 

ראשית תהליך בניית מדד משוקלל היה הגדרת ארבעת סלי האלימות לשם האחדת המושגים 
השונים לאלימות הקיימים במוסדות השונים. לאחר מכן נערך מחקר מקיף לאיתור עבירות 
האלימות המדווחות לגורמי הדיווח השונים ובחינת החפיפה ביניהם. מבחינת החפיפה עלה 
כי ניתן לערוך הצלבה בעבירות האלימות ברמת הפרט בנתוני משרד הרווחה ומשטרת ישראל 
האלימות  סלי  ולארבעת  השונים  האלימות  עבירות  לסעיפי  משקלות  נקבעו  לבסוף,  בלבד. 

ונוסחה המסכמת את כלל העבירות המדווחות תוך הענקת משקל סופי לכל סעיף עבירה. 





 פרק 3:
ממצאים מרכזיים 

אומדן כלל עבירות האלימות א.  
עבירות האלימות המדווחות  ב.  

מדד אלימות משוקלל  ג.  
עלות נזקי האלימות ד.  
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בפרק זה יוצגו בהרחבה הממצאים המרכזיים למדד אלימות לאומי לשנים 602010-2003. פרק 
זה מחולק לשלושה תתי פרקים: 

אומדן לכלל תופעות האלימות בישראל, המדווחות והלא מדווחות, בהתבסס על ממצאי   .1
סקרי נפגעי עבירה לשנים 2008 ו-2009 ועבירות אלימות המדווחות לחמשת גורמי הדיווח 

שפורטו במסמך זה. 

סקירת כלל עבירות האלימות המדווחות לפי חמשת גורמי הדיווח המרכזיים שהוצגו במר  .2
סמך זה. מאגר המידע של כל גורם דיווח מכיל עבירות אלימות מדווחות ייחודיות לאותו 
גורם דיווח לפי הגדרות האלימות שנקבעו. הנתונים מתייחסים לשנים בהן היה מידע זמין 

עבור כל אחד מגורמי הדיווח. 

הצגת מדד אלימות משוקלל הכולל את סך עבירות האלימות המדווחות למשטרת ישראל   .3
ומשרד הרווחה תוך קביעת משקלות לסעיפי העבירה השונים לפי חומרת העונש בחוק. 
חלק זה כולל הצגת מפת נתוני אלימות חמורה וקלה שדווחו למשטרת ישראל בלבד בשנת 

2012, תוך חלוקת מיקום ביצוע העבירה לפי ישובים ורשויות בישראל.

לבסוף, יוצגו בקצרה ממצאי דוח המשרד לביטחון הפנים בנושא העלות הכלכלית של עבירות 
אלימות למשק הישראלי. 

א. אומדן כלל עבירות האלימות61 

ו-2009 מסייעים לאמוד את היקף כלל עבירות האלימות   2008 נפגעי עבירה מהשנים  סקרי 
ישראל. ממצאי הסקרים  בישראל באמצעות חישוב סך אחוזי הדיווח על עבירות למשטרת 
משנים אלו מראים כי היקף תופעת האלימות בישראל, הן המדווחת והן הלא מדווחת, עומדת 
על אומדן של כ-620,000 עבירות אלימות מדי שנה. ממוצע אחוז הדיווח על מקרי אלימות 
למשטרת ישראל עומד על 24.6% לשנה. מתוך הוספת סך עבירות האלימות המדווחות לגורמי 
דיווח אחרים, עולה כי אחוז הדיווח על עבירות אלימות עומד על 34% בממוצע לשנה. כלומר, 
כ-210,000 עבירות אלימות מדווחות מדי שנה לחמישה גורמי דיווח מרכזיים. בחלק זה של 

המסמך יוצגו עבירות האלימות המדווחות מדי שנה, תוך חלוקה לפי גורמי דיווח. 

בחלק זה, יוצג מיפוי סכמתי של כלל עבירות האלימות בישראל, המדווחות והלא מדווחות, 
בין השנים 2010-2003. 

נתוני 2012 - 2011 חושבו על בסיס נתוני משטרת ישראל ואילו למדד המשוקלל נערך אומדן לשנים אלו.  60
61 הנאמד על פי סקרי נפגעי עבירה בשנים 2008 ו-2009. 
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תרשים 12: אומדן אירועי אלימות בישראל, ממוצע לשנים 2003-2010

 

ממוצע שנתי נאמד על-פי סקר נפגעי עבירה 2001, 2008 - 2009   *
משרד הבריאות אוסף מידע על אלימות במשפחה בלבד   **

נאמד על-פי סקר משקי בית, נפגעי עבירה 2008   ***

קטינים הנפגעים מאלימות קלה בלבד   - 

תרשים 12 לעיל מתאר את ממוצע עבירות האלימות המדווחות והלא מדווחות בישראל בין 
השנים 2010-2003. אומדן זה לכלל עבירות האלימות בוצע על-פי סקרי נפגעי עבירה שנערכו 
בשנים 2008 ו-2009. מהתרשים עולה כי על-פי האומדן, מתרחשים בכל שנה כ- 620,000 אירועי 
מדווחות  מהעבירות  כ-34%  אלימות.  מעבירת  נפגעו  באוכלוסייה  פרטים  וכ-27.2%  אלימות 
לחמישה גורמי דיווח בישראל וכ-66% מכלל העבירות אינן מדווחות לאף אחד מהגורמים הנ"ל. 

עבירות אלימות לא מדווחות )66%( - החלק האדום בתרשים מתאר את אחוז העבירות הלא 
ניתן  עבירה,  נפגעי  סקרי  באמצעות  בנוסף,   .2010-2003 לשנים  בממוצע  בישראל  מדווחות 
לערוך התפלגות לפי סלי עבירות אלימות ביחס ל-66% העבירות הלא מדווחות. סל אלימות 
קלה וחמורה מהווה 52.5% מתוך 66% העבירות הלא מדווחות. עבירות אלימות קלה וחמורה 
מהוות את מרבית העבירות הלא מדווחות בישראל בעוד שעבירות מין מהוות 13.1% ועבירות 

שוד 0.8%.

עבירות אלימות מדווחות )34%( - החלק הירוק בתרשים מתאר את אחוז עבירות האלימות 
המדווחות בישראל בממוצע לשנים 2010-2003. בנוסף, מוצגת התפלגות גורמי הדיווח בתוך 

34% העבירות המדווחות. 
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מהתרשים עולה כי מרבית עבירות האלימות המדווחות בישראל מדווחות למשטרת ישראל 
על 5.8%  עומד  בלבד  הרווחה  )24.6% מתוך 34%(. אחוז העבירות המדווחות למשרד  בלבד 
מתוך 34% ואחוז העבירות המדווחות הן למשרד הרווחה והן למשטרת ישראל עומד על 0.7%. 
אחוזי הדיווח לגורמים אחרים עומדים על אחוזים בודדים: אחוז עבירות האלימות המדווחות 
למשרד החינוך, לפי אומדן סקרי נפגעי עבירה, עומד על 1.2%; אחוז עבירות המין המדווחות 
על 0.3%  עומד  ואחוז העבירות המדווחות למשרד הבריאות  על 1.1%  עומד  למרכזי הסיוע 

בלבד. 

תרשים 13: אלימות מדווחת ולא-מדווחת בישראל לפי שיעור ל-100,000 נפש, לפי סוג, חומרה 
והגוף המדווח, בשנים 2010-2003
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תרשים 13 מציג אומדן לעבירות האלימות לשיעור של 100,000 נפש שהתרחשו בישראל בין 
השנים 2010-2003. התרשים נחלק לשלושה רכיבים: 

ראשית, העמודות העליונות מתארות את מגמת האלימות המדווחת בישראל. הצבעים בתוך 
עמודות אלה מסמנים את גורמי הדיווח השונים, כאשר העמודה הכחולה מסמנת את אירועי 
למשרד  המדווחים  האירועים  את  מסמנת  הירוקה  העמודה  למשטרה,  המדווחים  האלימות 

הרווחה. 

שנית, העמודות התחתונות, מסומנות בצבעי ורוד, מתארות את מקרי האלימות הלא מדווחים 
ו-2009.   2008 עבירה משנים  נפגעי  אומדן סקרי  לפי  וזאת  באותן שנים  בישראל  שהתרחשו 

הצבעים בתוך העמודות מסמנים את התפלגות סלי העבירות. 

שלישית, מסומן כקו מקווקו, בראש התרשים מוצגת מגמת השיעור הכללי )מדווח ולא מדווח( 
של סה"כ עבירות אלימות בשנה לפי שיעור של 100,000 נפש. 

ממצאים מרכזיים
אלימות מדווחת: משנת 2004 חלה מגמת ירידה בשיעור האלימות המדווחת )1.2%- לשנה(. 
בנוסף, העמודות הכחולות העליונות מתארות אלימות מדווחת למשטרת ישראל בלבד וניתן 
לראות ירידה בדיווח משנת 2004 )2.4%- לשנה(. ואילו מגמת הדיווח לגורמים אחרים מצוייה 

במגמת עלייה )1% לשנה(.

אלימות לא-מדווחת: העמודות התחתונות הוורודות בתרשים מתארות את כלל מקרי האלימות 
שאינם מדווחים לאף גורם. ניתן לראות כי משנת 2004 חלה מגמת ירידה עקבית בשיעור מקרי 

האלימות שאינם מדווחים )1.6%- ממוצע לשנה(.

- שילוב מקרי האלימות המדווחת והלא מדווחת נותן אומדן לכלל  מגמת אלימות בישראל 
מקרי האלימות שהתרחשו בישראל בין השנים 2010-2003. ניתן לראות בבירור כי משנת 2004 
והלא  המדווחות  בישראל,  שהתרחשו  האלימות  עבירות  בשיעור  עקבית  ירידה  מגמת  חלה 

מדווחות כאחד.
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ב. עבירות האלימות המדווחות
החינוך,  הרווחה,  למשרדי  המדווחות  נפש  ל-100,000  האלימות  עבירות  מגמת   :14 תרשים 

הבריאות ואיגוד מרכזי סיוע, בשנים 2010-2003.

 

תרשים 14 מציג מגמות לשיעור העבירות ל-100,000 נפש המדווחות לארבעת גורמי הדיווח: 
 .2010-2003 השנים  בין  סיוע,  מרכזי  ואיגוד  הבריאות  משרד  החינוך,  משרד  הרווחה,  משרד 
תרשים זה אינו מציג עבירות אלימות המדווחות למשטרת ישראל. האחוזים בראשית העמודות 

מציינים את אחוז השינוי בשיעור מקרי האלימות ביחס לשנת הבסיס - 2003.

בשיעור מקרי  לשנה,  בממוצע של 1%  עלייה מתונה,  2003 חלה  כי משנת  עולה  מהתרשים 
חלה   2006 משנת  אחרים.  לגורמים  ומדווחים  ישראל  למשטרת  מדווחים  שאינם  האלימות 
ירידה מתונה בשיעור העבירות המדווחות בממוצע של 1.3%- לשנה. הדיווח למשרד הרווחה 

נמצא במגמת עלייה ואילו שיעור הדיווח לאיגוד מרכזי סיוע במגמת ירידה מתונה.

בחלק הבא של המסמך, יוצגו ממצאים ביחס לעבירות האלימות המדווחות בישראל )34%( לפי 
חמשת גורמי הדיווח. הממצאים בחלק זה מתייחסים לטווח שנים שונה בכל גורם דיווח, כפי 

שהיה זמין במאגר המידע של כל גורם דיווח.
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משטרת ישראל

 .2012-2003 בשנים  ישראל  למשטרת  שדווחו  אלימות  עבירות  מכיל  ישראל  משטרת  מאגר 
עבירות האלימות המדווחות למשטרה סווגו לפי ארבעת סלי האלימות שנקבעו במדד: אלימות 

חמורה, אלימות קלה, עבירות שוד ועבירות מין.

סלי  לפי  ישראל,  למשטרת  המדווחות  נפש,  ל-1,000  אלימות  עבירות  שיעור   :15 תרשים 
האלימות, בשנים 2012-2003. 

תרשים 15 לעיל מציג את שיעור עבירות אלימות המדווחות למשטרת ישראל לכל 1,000 נפש, 
לפי ארבעת סלי האלימות בין השנים 2012-2003. 

מהתרשים עולה כי בשנים 2011-2006 קיימת מגמת ירידה עקבית בשיעור הכללי של עבירות 
אלימות מדווחות, תוך התייצבות שחלה בשנים 2012-2011. בנוסף עולה מהתרשים כי אלימות 

קלה )עמודה סגולה( מהווה את מרבית העבירות המדווחות )84%, 1.5+/-( מסך העבירות. 

שיעורי שינוי בסלי האלימות בשנת 2012 לעומת 2011:
שוד: עלייה של 14.3%   •

מין: ירידה של 1%   •

אלימות חמורה: ירידה של 2.5%   •

אלימות קלה: ירידה של 0.6%   •
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תרשים 16: התפלגות מגדר החשוד והקורבן לפי סלי אלימות, בעבירות אלימות המדווחות 
למשטרת ישראל בשנים 2012-2007

מציג  לעיל   17 ואילך, תרשים   2007 קיים משנת  המידע  דמוגרפיים  הסוציו  עבור המשתנים 
בשנים ישראל  למשטרת  המדווחות  אלימות  בעבירות  והקורבן  החשוד  מגדר  של   התפלגות 
העמודות  בתוך  הצבעים  כאשר  גברים  שהם  קורבנות  מייצגת  הימנית  העמודה   .2012-2007
סיווג  להלן  נשים.  שהן  קורבנות  מתארת  השמאלית  העמודה  החשוד.  מגדר  את  מייצגים 

הממצאים לפי ארבעת סלי האלימות:

עבירות מין - קטגוריית עבירות מין היא הקטגוריה היחידה בה מרבית הקורבנות הן נשים. 
גברים מבצעים בממוצע כ-96% מכלל עבירות המין. בכ-24% מאירועי עבירות מין כלפי נשים 

זהות התוקף אינה ידועה.
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עבירות אלימות קלה - נשים מבצעות כ-13% מסך עבירות אלימות קלה כלפי נשים )כ-5,500 
עבירות ב-2012(. בנוסף, בכ-44% מעבירות האלימות הקלה זהות התוקף אינה ידועה.

עבירות אלימות חמורה- מרבית הקורבנות בעבירות אלימות חמורה הם גברים. נשים מבצעות 
כ-13% מסך כל עבירות האלימות החמורה כלפי נשים. בכ-20% מעבירות האלימות החמורה 

זהות התוקף אינה ידועה. 

עבירות שוד - עולה כי שיעור הגברים התוקפים גברים כפול משיעור הגברים התוקפים נשים.
בכ-45% מכלל עבירות השוד זהות התוקף אינה ידועה. 

מהתרשים עולה כי במרבית המקרים החשוד בתקיפה הוא גבר. בעבירות של אלימות קלה 
ביותר ביחס לשאר העבירות.  גבוה  )13% מכלל התוקפים(  וחמורה, אחוז הנשים החשודות 
בנוסף לכך גם במקרים בהם זהות החשוד אינה ידועה, קיים יסוד סביר להניח שמדובר בגבר. 

לפי סלי האלימות, בעבירות אלימות המדווחות  והקורבן  17: התפלגות דת החשוד  תרשים 
למשטרת ישראל בשנים 2012-2007.
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תרשים 17 לעיל מציג את התפלגות דת החשודים והקורבנות לפי ארבעת סלי האלימות, בין 
השנים 2012-2007. בתרשים ישנה הבחנה בין מקרי האלימות שהתבצעו כלפי יהודים )עמודה 
שמאלית( לבין מקרי אלימות שהתבצעו כלפי לא יהודים )עמודה ימנית( וכן הבחנה בין תוקף 
יהודי לבין תוקף שאינו יהודי. תרשים זה מציג מגמות אלימות בקרב שני המגזרים בישראל. 

ממצאי התרשים מסווגים לפי ארבעת סלי האלימות: 

עבירות מין - כ-85% מכלל קורבנות עבירות המין הם יהודים. 12% מכלל החשודים אשר   .1
ביצעו עבירות עבירות מין כלפי המגזר היהודי אינם יהודים. בנוסף, ב-24% מכלל עבירות 

המין זהות התוקף אינה ידועה. 

עבירות שוד - כ-80% מכלל קורבנות עבירות השוד הם יהודים. 25% מכלל החשודים אשר   .2
ביצעו עבירות שוד כלפי המגזר היהודי, מהם אינם יהודים. בכ-40% מהמקרים בהם בוצעו 

עבירות שוד כלפי המגזר הלא יהודי זהות התוקף אינה ידועה.

אלימות חמורה - כ-55% מכלל קורבנות עבירות אלימות חמורה הם יהודים. 15% מכלל   .3
החשודים אשר ביצעו עבירות אלימות חמודה כלפי המגזר היהודי, אינם יהודים. ב-20% 

ממקרי האלימות החמורה זהות החשוד אינה ידועה.

אלימות קלה - כ-76% מקורבנות האלימות הקלה הם יהודים. מכלל החשודים אשר ביצעו   .4
עבירת אלימות קלה כלפי המגזר היהודי, 6% מתוכם אינם יהודים. מתוך קבוצת קורבנות 

של המגזר היהודי, ב-44% מהמקרים זהות התוקף אינה ידועה.

בשנת 2012 חלה עלייה במספר הקורבנות במקרים בהם זהות החשוד אינה ידועה )2.5%+(. 
בנוסף מרבית החשודים במקרי אלימות כלפי קורבנות מהמגזר היהודי הם יהודים. לעומת זאת 
מרבית החשודים אשר ביצעו עבירה מכל סוג שהוא כלפי קורבנות מהמגזר הלא יהודי, הם 
לא יהודים. כלומר, ניתן לסכם ולומר כי במרבית המקרים התוקף והקורבן הם מאותו המגזר.
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תרשים 18: התפלגות קבוצת גיל החשוד והקורבן לפי סלי אלימות, בשנים 2012-2007.

תרשים 18 לעיל מציג את התפלגות העבריינים והקורבנות בשנים 2012-2007 לפי חלוקה לגיל 
ולפי ארבעת סלי אלימות. כל טור בתרשים מתאר קבוצת גיל שונה של הקורבן כלפיו התבצעה 
העבירה תוך חלוקה לפי ארבעת סלי האלימות. צבעי העמודות בתרשים מסמנות את קבוצת 
 )17-0( קטינים  קורבנות  מציגה  ביותר  העמודה השמאלית  כך,  העבריין.  אליה משתייך  הגיל 
והעמודה הימנית ביותר - קורבנות בגילאים +65. להלן ממצאי התרשים לפי חלוקה לארבעת 

סלי האלימות.
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מתוך ניתוח תרשים 18, ניתן לציין מספר מסקנות הנוגעות לארבעת סלי האלימות:

עבירות מין - חשודים בגילאי 44-18 מבצעים כ-40% מכלל עבירות המין. כ-55% מקורבנות 
עבירות מין שייכים לקבוצת גיל 17-0 )ב-20% מהמקרים זהות העבריין לא ידועה(. בשנת 2011 
בביצוע  החשודים  כאשר   ,17-0 בגיל  קורבנות  כלפי  העבירות  בכמות   8.5% של  עלייה  חלה 

העבירות הם מקבוצת גיל +45.

בכ-20%  בנוסף,   .44-18 בגילאי  הם  החמורה  האלימות  מקורבנות  כ-62%   - חמורה  אלימות 
מעבירות אלימות החמורה זהות החשוד אינה ידועה.

אלימות קלה - כ-5% מהחשודים בעבירות של אלימות קלה הם קטינים )17-0( ובכ-44% מסך 
עבירות אלימות החמורה זהות החשוד אינה ידועה.

עבירות שוד - חשודים בגילאי 44-18 מבצעים כ-40% מכלל עבירות השוד. בכ-44% מסך עבירות 
השוד בכל אחת מקבוצות הגיל זהות החשוד אינה ידועה.

כללי – מרבית החשודים בקבוצת הגיל 44-18 משתייכים לאותה קבוצת הגיל של הקורבנות. 
בנוסף, בקבוצת הגיל של קורבנות בגילאי 64-45, מרבית החשודים משתייכים לקבוצת הגיל 
הפשעים  רוב  את  מבצעת   44-18 בגילאי  חשודים  של  הגיל  קבוצת  כי  לומר  ניתן  כן   .44-18

האלימים.

תרשים 19: התפלגות ממוצע עבירות אלימות המדווחות למשטרה, לפי מיקום העבירה, לשנים    
.62 2012-2008

לשנים  ישראל  למשטרת  המדווחות  האלימות  עבירות  ממוצע  את  מציג  לעיל   19  תרשים 
2012-2008, לפי מיקום העבירה. מהתרשים עולה כי כ-32% מכלל העבירות מתבצעות במקום 
מהעבירות  כ-4%  בנוסף,  ברחוב.  מתרחשות  מהעבירות  וכ-19.4%  הקורבן  של  המגורים 

מתרחשות במוסדות החינוך השונים וכ-1.3% במוסדות הבריאות.

סה"כ עבירות אלימות בממוצע 154,300  62
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משרד הרווחה והשירותים החברתיים
מאגר נתוני משרד הרווחה והשירותים החברתיים מבוסס על קובץ נתוני היסוד. וקבץ זה מכיל 
נזקקות  מידע על פרטים שפנו למשרד הרווחה לקבלת סיוע. החלוקה במאגר מבוצעת לפי 
נזקקויות  מגמות  יוצגו  להלן  אלו.  לפרטים  שנקבעה  אלימות  מקרי  של  משנית  או  עיקרית 
השנים,  לאורך  ובהשוואה  שנה  בכל  הרווחה  משרד  בידי  ומטופלות  המדווחות  האלימות 
בחלוקה לפי שלוש קבוצות האלימות שהוגדרו במשרד הרווחה. כמו כן יוצג אחוז הנזקקויות 
שטופל במשרד הרווחה והועבר לטיפול במשטרת ישראל. לבסוף תיערך הבחנה בין נזקקויות 
חדשות של פרטים שפנו לטיפול באותה שנה לבין נזקקויות קיימות משנים שעברו, במטרה 

לקבל אומדן על מגמות ביחס למקרי האלימות החדשים המתרחשים מדי שנה. 

ממצאים מרכזיים
תרשים 20: אחוזי השינוי בכלל עבירות האלימות המדווחות למשטרת ישראל ומשרד הרווחה, 

לפי חלוקה למגדר הקורבן וסל האלימות, בשנים 2010-2003.

)קו  הרווחה  למשרד  המדווחות  האלימות  עבירות  בכלל  השינוי  אחוזי  את  מציג   20 תרשים 
כחול( לפי חלוקה למגדר הקורבן, וכן את אחוזי השינוי בדיווח למשטרת ישראל לפי חלוקה 
לסלי אלימות ומגדר הקורבן. תרשים זה מאפשר ללמוד על מגמות הדיווח של עבירות אלימות 
לפי סלים, המדווחים  בעבירות אלימות  על אחוזי השינוי  וכן  לאורך שנים  הרווחה  למשרד 

למשטרת ישראל. 
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קורבנות נשים: מהתרשים עולה כי אחוזי הדיווח למשרד הרווחה מצויים במגמת עלייה עקבית 
משנת 2003. בנוסף עולה כי אחוז השינוי בסלי אלימות עבירות מין ובעבירות אלימות חמורה 
ירידה בסלי אלימות קלה ושוד משנת  מצוי גם הוא במגמת עלייה. לעומתם נרשמה מגמת 

 .2003

קורבנות גברים: מהתרשים עולה כי ישנה מגמת עלייה עקבית באחוזי הדיווח של קורבנות 
שהם גברים למשרד הרווחה משנת 2003. בנוסף, ישנה עלייה עקבית באחוזי הדיווח על עבירות 
מין למשטרת ישראל בקרב קורבנות שהם גברים ומגמת ירידה באחוזי הדיווח של גברים על 

עבירות אלימות קלה.

באופן כללי, ניכר כי אחוזי הטיפול של משרד הרווחה בעבירות אלימות מצויים במגמת עלייה 
עקבית משנת 2003, הן ביחס לקורבנות נשים והן ביחס לקורבנות גברים. במקביל חלה עלייה 

עקבית גם באחוזי הדיווח על עבירות מין למשטרת ישראל.

תרשים 21: אחוזי השינוי בעבירות אלימות המדווחות למשטרת ישראל ומשרד הרווחה: סוג 
עבירה, מגדר וקבוצת גיל הקורבן בשנים 2010-2003.
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)קו כחול(  21 מציג את אחוזי השינוי בעבירות אלימות המדווחות למשרד הרווחה  תרשים 
ועבירות אלימות המדווחות למשטרת ישראל לפי סל אלימות )קו מקווקו(, מגדר וקבוצת גיל 

הקורבן )שלושה טורים( בשנים 2010-2003. להלן ממצאים עיקריים מהתרשים:

ישנה  בנוסף,  ישנה מגמת עליה מתונה בשנים אלו.   17-0 ו-   34-18 נשים: בקבוצת הגילאים 
ישראל.  מין למשטרת  עבירות  על   17-0 גיל  נשים בקבוצת  הדיווח של  עלייה באחוזי  מגמת 
בקרב נשים בגילאי 34-18 ישנה מגמת ירידה באחוזי הדיווח למשטרת ישראל על עבירות שוד 

ואלימות קלה. 

גברים: בקרב גברים קטינים בגילאי 17-0 ישנה מגמת עלייה באחוזי השינוי בדיווח על עבירות 
השינוי  באחוזי  ירידה  מגמת  ישנה   34-18 בגילאי  גברים  בקרב  ישראל.  למשטרת  ושוד  מין 
בדיווח על עבירות אלימות קלה למשטרת ישראל. לבסוף, בבחינת כל הגילאים ושני המגדרים 
עולה כי אחוזי השינוי של אירועי אלימות המדווחים למשרד הרווחה מצויים במגמת עלייה 

מתמדת משנת 2003. 

בחלק זה, תוצג התפלגות שלושת סוגי האלימות כפי שנקבעו במשרד הרווחה, המטופלים על-
ידי משרד הרווחה וכן התפלגות המקרים שטופלו על-ידי משטרת ישראל. 

תרשים 22: התפלגות שיעור מקרי אלימות המטופלים במשרד הרווחה לפי סוג אלימות ואחוזי 
הדיווח למשטרת ישראל, בשנים 2010-2003.
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תרשים 22 לעיל מציג את התפלגות שיעור מקרי האלימות ל-10,000 נפש המדווחים למשרד 
הרווחה והשירותים החברתיים, לפי סוג האלימות שהוגדר על-פי משרד הרווחה )העמודות 
הכחולות(. העמדות האדומות מייצגות את אחוז מקרי האלימות עבורם נפתח תיק במשטרה, 
כלומר, ישנה חפיפה של אירועי אלימות המדווחים הן למשטרה והן למשרד הרווחה. להלן 

ממצאים עיקריים מן התרשים:

אלימות כלפי נשים: עד לשנת 2007 קיימת יציבות בשיעור אירועי אלימות כלפי נשים. משנה 
ירידה עקבית משנת 2003  ישנה  זאת,  יחד עם  ירידה בשיעור ממוצע של 7% לשנה.  זוחלה 

באחוז המקרים המטופלים בנוסף על-ידי משטרת ישראל.

אלימות כלפי ילדים: ניתן לראות כי משנת 2003 חלה עלייה עקבית בשיעור מקרי אלימות כלפי 
ילדים שדווחו למשרד הרווחה. עד לשנת 2008 חלה עליה של כ- 9% לשנה ומשנת 2008 נרשם 
שינוי במגמה וירידה בשיעור זה. בנוסף ישנה מגמה של יציבות ביחס לאחוז המקרים שדווחו 

וטופלו בידי משטרת ישראל.

אלימות במשפחה: בין השנים 2010-2003 חלה עלייה של כ-2% לשנה בשיעור אירועי האלימות 
במשפחה. באירועי אלימות במשפחה ואלימות כלפי ילדים קיימת יציבות בשיעורי המקרים. 
בנוסף חלה ירידה באחוז המקרים המדווחים למשטרת ישראל בנוסף למשרד הרווחה משנת 

.2003

תרשים 23: מגמת שיעור נזקקויות ל-10,000 נפש המדווחים לטיפול על-ידי משטרת ישראל 
בשנים 2010-2003.
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תרשים 23 מציג מגמות דיווח של מקרי נזקקויות למשטרת ישראל ומאפשר לבחון האם חלה 
עלייה או ירידה בהעברת הטיפול במקרי נזקקויות מסוג אלימות למשטרה. מהתרשים עולה 
כי בסוג נזקקות של נשים אשר סווג לפי סל אלימות קלה, חלה מגמת ירידה עקבית בדיווח 
למשטרת ישראל משנת 2003. בסוג נזקקות של נשים אשר סווג לפי סל אלימות חמורה וסל 
עבירות מין, חלה ירידה בדיווח משנת 2006. בסוג נזקקות של ילדים אשר סווג לפי סל אלימות 
קלה, נרשמה מגמת עליה בשיעור השינוי בעבירות מין בילדים משנת 2005. בקטגורית נזקקות 
דיווח  במסירת  שינוי  חל  לא  מין  ועבירות  חמורה  אלימות  סל  לפי  סווג  אשר  משפחה  של 
למשטרה. עבירות אלימות קלה בנזקקות מסוג משפחה נמצאות במגמת ירידה משנת 2003 עם 

עלייה משנת 2010.

ירידה  ישנה  נזקקויות של נשים המדווחת למשרד הרווחה,  כי בסוג  לומר  ניתן  באופן כללי 
בדיווח למשטרת ישראל משנת 2003. בסוג נזקקות של משפחה ישנה יציבות בדיווח למשטרה 
בשנים אלה. בסוג נזקקות של ילדים שסווגה לפי סל עבירות מין חלה מגמת עלייה ברורה 

בשיעור הדיווח למשטרת ישראל משנת 2005.

תרשים 24: התפלגות מקרי נזקקות חדשה63 ביחס ל-10,000 נפש בחלוקה לפי שנים ולפי סוג 
עבירת אלימות, בשנים 2010-2003. 

 63 נזקקות שתועדה
 לראשונה במשרד

הרווחה באותה שנה. 
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ל-10,000  הנזקקויות  שיעור  את  מציג  העליון  התרשים  חלקים:  לשני  מחולק   24 תרשים 
נפש שהיו בטיפול משרד הרווחה בלבד. שלושת התרשימים התחתונים מייצגים את שיעור 
הנזקקויות שעבורן נפתח תיק במשטרה. העמודה האדומה בשני חלקי התרשים מסמנת את 
אחוז הנזקקויות החדשה בהן מטפל משרד הרווחה מדי שנה. מטרת התרשים היא להציג מגמות 
בשיעור הנזקקויות החדשות מדי שנה המטופלות בידי משרד הרווחה והמשטרה ובנוסף את 

מגמות הטיפול בנזקקויות לאורך השנים.
 

נזקקויות עבורן לא נפתח תיק במשטרת ישראל

למשטרת  דווחו  לא  אשר   2003 משנת  הנזקקויות  במספר  עלייה  ישנה  כי  עולה  מהתרשים 
ישראל בנוסף לדיווח למשרד הרווחה. בנוסף, ישנה מגמת עלייה במספר הנזקקויות הקיימות 

המטופלות מדי שנה במשרד הרווחה לעומת ירידה במספר הנזקקויות החדשות.

נזקקויות שדווחו למשטרת ישראל בנוסף לדיווח למשרד הרווחה

עבירות מין - מניתוח נתוני תרשים 25 עולה כי חלה עלייה בשיעור הנזקקות הכללי משנת 
2003 ועד 2008 בממוצע של 9% לשנה. אחוז שיעור הנזקקות החדשה ירד ב-7% משנת 2005 
ועד 2009. עד לשנת 2008 חלה מגמת עלייה בשיעור הנזקקויות הקיימות ומשנה זו יש שינוי 

במגמה.

אלימות חמורה - מניתוח נתוני תרשים 24 עולה כי חלה ירידה בשיעור מקרי הנזקקות הכללי 
מ-2003. בנוסף חלה מגמת ירידה במקרי נזקקות חדשים )ירידה של 9% משנת 2003 עד 2009( 

ויציבות בשיעור הנזקקויות הקיימות.

אלימות קלה - מניתוח נתוני תרשים 24 עולה כי באופן כללי, ישנה מגמת של ירידה בשיעור 
נזקקויות מסוג אלימות קלה עד לשנת 2009 ומגמת ירידה בשיעור מקרי הנזקקויות החדשים 

והקיימים בשנים אלה.

באופן כללי ניתן לראות כי במהלך השנים שיעור הנזקקויות הקיימות במשרד הרווחה נותר 
ירידה מתונה  נזקקות קיימת מסוג אלימות קלה המצויה במגמת  יציב לאורך השנים מלבד 

משנת 2003. 

משרד הבריאות

משרד הבריאות מתעד מדי שנה אירועי אלימות המתרחשים בקרב המשפחה בלבד וכן עבירות 
מין שבוצעו במוסדות הבריאות השונים המצויים תחת אחריות משרד הבריאות, בין השנים 
2010-2003 64. במקרי אלימות רבים שהתרחשו במוסדות הבריאות השונים, לאחר טיפול רפואי 
ואבחנה בידי גורמים מקצועיים, מקבל הצוות הרפואי המטפל החלטה על להפניית המקרה 
לגופים השונים: משטרה, משרד הרווחה, או גורמים אחרים. בחלק זה יוצגו אירועי האלימות 

שתועדו במוסדות הבריאות השונים במהלך השנים 2010-2003.

64 לא כולל נתונים משנת 2006, אין נתונים זמינים במשרד הבריאות לשנה זו. 
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ממצאים מרכזיים

תרשים 25: מספר עבירות אלימות קלה ועבירות מין שתועדו בחדרי המיון בשנים 2010-2003. 

בשנים  בישראל  המיון  בחדרי  שתועדו  האלימות  הפגיעות  מספר  את  מציג   25  תרשים 
2010-2003. העמודה הכחולה מייצגת את עבירות המין והעמודה הכתומה מייצגת את מספר 

מקרי האלימות הקלה. הנתונים בתרשים זה מייצגים מספרים מוחלטים ולא שיעור לנפש. 

עד לשנת 2005 חלה ירידה במספר מקרי האלימות שהתקבלו בחדרי המיון ומשנה זו נרשמה 
עלייה במספר אירועי האלימות ובאחוז מקרי עבירות המין מסך אירועי האלימות העומד על 

ממוצע של 31% בשנים אלו. מרבית המקרים המדווחים הם מקרים של אלימות קלה.
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גורמי המשך לטיפול באירועי האלימות המתועדים במשרד הבריאות  26: התפלגות  תרשים 
בשנים 652010-2003.

בשירותי  שטופלו  האלימות  מקרי  הועברו  אליהם  הגורמים  התפלגות  את  מציג   26 תרשים 
הבריאות ברחבי הארץ, בחלוקה לפי מספר הפניות לגורמים אלו. מהתרשים עולה כי משנת 
2003 מרבית האירועים מופנים לטיפול המשך בשירותי הרווחה. בשנים 2009-2005 חלה ירידה 
משמעותית  עלייה  חלה   2010 בשנת  הרווחה.  משרד  לטיפול  הופנו  אשר  האירועים  במספר 
בהפניית אירועי אלימות לטיפול גורמי הרווחה ומשנת 2007 חלה עלייה במספר ההפניות של 

אירועי אלימות למשטרת ישראל וחזרתו למגמה הרב שנתי בשנת 2010.

נתוני שנת 2006 לא התקבלו ממשרד הבריאות.  65
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משרד החינוך

הנתונים  החינוך.  במוסדות  אלימות  לעבירות  הממצאים  מפורטים  המסמך  של  זה  בחלק 
לקוחים מתוך סקר נפגעי עבירה משנת 2008 ומתוך עבירות אלימות שדווחו למשטרת ישראל. 
במוסדות  וחמורה  קלה  אלימות  מעבירות  שנפגעו  לקטינים  מתייחסת  הנפגעים  אוכלוסיית 

החינוך בלבד.

תרשים 27: התפלגות מספר הפגיעות האלימות במוסדות החינוך בחלוקה לפי גורמי הדיווח, 
בשנים 2010-2003.

כלפי קטינים, אשר התרחשו  והחמורה  27 מציג את מספר אירועי האלימות הקלה  תרשים 
במוסדות החינוך בלבד במהלך השנים 2010-2003. תרשים זה עורך אומדני התפלגות לפי גורמי 
שדווחו  האלימות  מקרי  מספר  את  מייצג  התכלת  הצבע  המקרה.  התרחשות  לאחר  הדיווח 
למוסדות החינוך. הצבע הכחול מייצג את מספר המקרים שהופנו לטיפול משטרתי. התרשים 
מציג מספרים מוחלטים ולא שיעור לנפש. הנתונים בתרשים זה חושבו באמצעות ממצאי סקר 

נפגעי עבירה משנת 2008 ואירועי אלימות בקרב קטינים שתועדו במשטרת ישראל.

קטינים  כלפי  האלימות  עבירות  במספר  עלייה  חלה   2006-2003 בשנים  כי  עולה  מהתרשים 
נוספים  לגורמים  אינן מדווחות  בנוסף מרבית עבירות האלימות  ירידה.  2008 מגמת  ומשנת 
 מלבד למוסדות החינוך )עמודות כתומות( וכשליש מהמקרים אינם מדווחים לאף גורם בישראל. 
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תרשים 28: שיעור עבירות המין כלפי קטינים ביחס ל-10,000 נפש שדווחו למשטרת ישראל 
והתפלגות מוסדות החינוך בהם התרחשה העבירה בשנים 2010-2003.

במוסדות  קטינים  כלפי  שהתבצעו  נפש  ל-10,000  המין  עבירות  שיעור  את  מציג   28 תרשים 
סוגי  התפלגות  בתרשים  מוצגת  בנוסף   .2010-2003 בשנים  ישראל  למשטרת  ודווחו  החינוך 
וכן נתוני האוכלוסיה לבתי הספר התקבלו מהלמ"ס. תרשים  מוסדות החינוך במקרים אלה 
להלן ממצאי  לזהות התוקף.  ולא  מינית  קורבן לתקיפה  זה מתייחס לשיעור הקטינים שהיו 

התרשים:

במהלך השנים 2006-2003 חלה עליה ניכרת בשיעור עבירות המין כלפי קטינים. משנת 2007 
מין  עבירות  מרבית  יציבות.  של  במגמה  החינוך  במוסדות  מין  עבירות  מקרי  שיעור  נמצא 
מתרחשות בבתי ספר תיכונים. מן התרשים עולה כי חלה עלייה באחוז מקרי האלימות אשר 
התרחשו בבתי ספר תיכונים משנת 2003. עבירות מין רבות מתרחשות במקביל גם בבתי ספר 

יסודיים המסומנים בכתום בהיר בתרשים. 
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איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית בישראל
נמוכים66  דיווח  אחוזי  בשל  וזאת  וייחודית  מובחנת  אלימות  קטגוריית  מהווה  מין  עבירת 
למשטרת ישראל ולאור נתוני סקרי נפגעי עבירה ולכן ישנו קושי רב לאמוד את היקף תופעת 

האלימות המינית בישראל. 
איגוד מרכזי הסיוע מטפל מדי שנה בכ- 40,000 פניות ומתוכן בכ- 8,000 פניות חדשות. מרכזי 
הסיוע מבחינים בין מקרי עבירות מין שדווחו למשטרת ישראל, מתוך 8,000 פניות חדשות 
נפתחו בשנת  ישראל  פניות בממוצע מדווחות למשטרה. במשטרת   )1,400( בשנה 17%-20% 

2011 כ-4,500 תיקי עבירות מין כאשר 31% מתוכן טופלו בנוסף במרכזי הסיוע. 
הנתונים המוצגים להלן מתבססים על נתוני מאגר המידע של איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות 

ונפגעי תקיפה מינית משנת 2004 וכן על נתוני משטרת ישראל ביחס לעבירות מין.

תרשים 29: התפלגות הפונים לאיגוד מרכזי הסיוע בשנת 672011 

תרשים 29 מציג את התפלגות זהות הפונים למרכזי הסיוע מכלל המקרים בשנת 2011. ניתן 
לראות כי ב-55% מהמקרים הפונה למרכזי הסיוע הוא הנפגע עצמו מעבירת המין. ב- 22% 
מהמקרים הפונים למרכזי הסיוע הם בני המשפחה של הנפגע. מערכת החוק ומשטרת ישראל 

מפנים למרכזי הסיוע כ-2% מהנפגעים למרכזי הסיוע. 

תרשים 30: מספר הפניות החדשות המגיעות מדי שנה למרכזי הסיוע, 2011-2004.

ממוצע של 6% דיווח למשטרת ישראל בשנים 2008 ו-2009 לפי סקרי נפגעי עבירה.  66
67 איגוד מרכזי סיוע לנפגעות תקיפה מינית ולנפגעי תקיפה מינית בישראל, www.1202.org.il )גישה:04. 

 .)2013
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תרשים 30 מציג את מספר הפניות החדשות המגיעות למרכזי הסיוע מדי שנה, תוך השוואה בין 
השנים משנת 2004 כשנת בסיס. התרשים מציג מספרים מוחלטים ולא שיעור לנפש.

הסיוע,  למרכזי  הפניות החדשות  עלייה במספר  2007-2004 חלה  כי בשנים  עולה  מהתרשים 
בעוד שמשנת 2007 ועד לשנת 2009 חלה ירידה במספר הפניות החדשות68 יחד עם זאת ניכרת 

עלייה במגמה זו משנת 2009.

קיבל  ואחוז התיקים בהם  ישראל  31: מספר תיקי עבירות המין שנפתחו במשטרת  תרשים 
הקורבן טיפול במקביל ממרכזי הסיוע בשנים 2011-2003. 

ואת אחוז  מין  עבירות  בגין  ישראל  מציג את מספר התיקים שנפתחו במשטרת   31 תרשים 
המקרים שטופלו בנוסף במרכזי הסיוע, בשנים 2011-2003. 

ולמרכזי  ישראל  דווחו למשטרת  מינית  כ- 30% מהעבירות של אלימות  כי  עולה  מהתרשים 
הסיוע. יש לציין כי אין להסיק מהתרשים את גורם הדיווח הראשוני. בנוסף ניכרת מגמת עליה 
במספר אירועי האלימות המינית משנת 2010-2009. במקביל לכך חלה ירידה באחוז המקרים 

שטופלו במרכזי הסיוע. 

למגמה זו במספר אירועי עבירות מין המדווחים למרכזי הסיוע יכולות להיות מספר סיבות ואין להסיק   68
מכך כי חלה עלייה או ירידה בכמות המקרים שהתרחשו בפועל.
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ג. מדד אלימות משוקלל
בחלק זה של המסמך יוצגו ממצאי מדד אלימות משוקלל המחשב את מספר עבירות האלימות 
המדווחות למשטרת ישראל ומשרד הרווחה. לשנים 2011 ו- 2012, נערך אומדן, תוך הענקת 
משקל לכל עבירה לפי חומרת עונשה בחוק69. המדד כולל את כמות אירועי האלימות הנחשבים 

לעבירה לפי החוק הפלילי אשר דווחו לשני גורמים אלה.

המדד המשוקלל מציג מגמות שיעור עבירות אלימות ל-100,000 נפש במהלך השנים 2012-2003. 
בנוסף כולל המדד התפלגות של ארבעת סלי עבירות האלימות: אלימות חמורה, אלימות קלה, 

עבירות מין ועבירות שוד, לצד מגמות השינוי בדיווח עבירות בכל סל.

תרשים 32: מדד אלימות משוקלל ברמה הארצית - שיעור עבירות אלימות משוקללות מדווחות 
ל-100,000 נפש, בשנים 2012-2003. 

תרשים 32 מתאר מדד אלימות משוקלל המציג את מגמות שיעור עבירות אלימות ל-100,000 
נפש המדווחות למשטרת ישראל ומשרד הרווחה בשנים 2012-2003, תוך הענקת משקל לכל 
סעיף עבירה לפי חומרת העונש הקבועה בחוק. במדד זה נספרת כל עבירה לפי משקל שנקבע 

לפי חומרת עונשה בחוק. 

היות ונתוני משרד הרווחה לא היו זמינים נכון למועד כתיבת המסמך, נערך אומדן לשנים 2011 ו 2012  69
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הראשונה  התקופה  הנבדקת;  בתקופה  מגמות,  של  רמות  שתי  לזהות  ניתן  המדד  מניתוח 
המתייחסת לשנים 2006-2003, והתקופה השנייה המתייחסת לתקופה שבין 2012-2007. בשנת 
2007 חלה הירידה הגדולה במדד של 12% ביחס ל-100,000 נפש. ואילו בשנת 2012 חלה עלייה 

של 4.9%.

טבלה 5: התפלגות ארבעת סלי אלימות במדד משוקלל בשנים 2012-2003.

התפלגות של עבירות במדד משוקלל

סטיית תקןממוצעסוג עבירה

)0.6%(6.3%מין

)1.8%(42.9%שוד

)1.6%(31.3%אלימות חמורה

)1.6%(19.4%אלימות קלה

100%סה"כ

ממצאים לפי ארבעת סלי האלימות:
עבירות מין- שיעור עבירות מין מסך המדד נמצא במגמת עלייה משנת 2003 ומהווה כ-6.3%, 

החלק הקטן ביותר מסך המדד. 

וזאת  המשוקלל  במדד  האלימות  עבירות  מכלל  כ-42.9%  מהוות  שוד  עבירות  שוד-  עבירות 
למרות חלקן הקטן. משנת 2008 חלה עלייה בחומרת העבירות ומסתמנת עלייה בשנת 2012 

)עלייה של 12.9%(.

ירידה משנת  ניתן לראות כי שיעור עבירות אלימות חמורה נמצא במגמת  אלימות חמורה- 
2010. סל אלימות חמורה מהווה כ-31.3% מסך המדד המשוקלל.

אלימות קלה- ניתן לראות כי שיעור מקרי אלימות קלה מצויים במגמת ירידה עקבית לאורך 
השנים משנת 2005. סל אלימות קלה מהווה כ-19.4% מסך המדד המשוקלל.
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העבירות  כמות  מול  העבירות(  )חומרת  משוקלל  אלימות  במדד  השינוי  שיעורי   :33 תרשים 
המדווחות, לפי שנת הבסיס 2007, בשנים 2012-2003.

סה"כ אלימות: תרשים 33 מציג את שיעור השינוי במדד המשוקלל )חומרת עבירות האלימות(. 
בשנים 2011-2009 חלה ירידה במדד האלימות המשוקלל, ואילו בשנת 2012 חלה עלייה במדד 

האלימות המשוקלל לעומת שנת 2011 של כ- 5%.

ירידה במדד האלימות, עם התייצבות בשנת 2012 לעומת השנה הקודמת  משנת 2004 חלה 
.2011
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העבירות  כמות  מול  העבירות(  )חומרת  משוקלל  אלימות  במדד  השינוי  שיעורי   :34 תרשים 
המדווחות לפי ארבעת סלי אלימות, משנת הבסיס 2007, בין השנים 2012-2003. 

תרשים 34, בדומה לתרשים 33, מציג השוואה בשיעור השינוי של מדד אלימות משוקלל מול 
כמות עבירות האלימות המדווחות. תרשים זה מציג את שיעור השינוי לפי חלוקה לארבעת 
מול מספר  העבירות  בחומרת  השינוי  מגמות  את  לבחון  זה מאפשר  האלימות. תרשים  סלי 

העבירות. 
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ממצאים:
עבירות מין - מדד האלימות ומדד האלימות המשוקלל עולים משנת 2004. בשנת 2012 מדד 

האלימות המשוקלל ירד ואילו מדד האלימות עלה לעומת אשתקד, שנת 2011.

מדד  יותר מאשר  גבוה   )13%( המדד המשוקלל  של  הגידול  קצב   2012 בשנת   - שוד  עבירות 
האלימות )11%(.

במדד  והן  האלימות  במדד  הן  מתמשכת  ירידה  חלה   2005 משנת   - קלה  אלימות  עבירות 
המשוקלל, עם התייצבות בשנת 2012.

עבירות אלימות חמורה - משנת 2010 חלה ירידה במדד האלימות ובמדד המשוקלל, אך קצב 
הירידה של המדד המשוקלל ניכר יותר.

 

לסיכום, בפרק זה הוצג מדד אלימות משוקלל הקובע משקל לכל עבירת אלימות לפי חומרתה 
בחוק העונשין. בדרך זו ניתן לזהות מגמות בחומרתן של העבירות, זאת בנוסף למגמות בכמות 
העבירות(,  )חומרת  המשוקלל  האלימות  במדד  ירידה  חלה   2011-2009 השנים  בין  העבירות. 
בשנת 2012 חלה עלייה במדד המשוקלל לעומת שנת 2011 של כ- 5%, ואילו במדד האלימות 
חלה ירידה משנת 2004, עם התייצבות בשנת 2012 לעומת השנה הקודמת, שנת 2011. משמעות 

הממצאים היא כי חרף הירידה בכמות העבירות בשנים 2012-2010 חלה עלייה בחומרתן.

בשנים 2010-2003 התרחשו בממוצע אומדן של כ- 620 אלף מקרי אלימות בישראל. כ-210,00 
המרכזיים.  הדיווח  גורמי  לחמשת  שנה  מדי  המדווחות  אלימות  עבירות  הן  מתוכן   )34%(
2004 חלה  כי משנת  נמצא  לכך  בנוסף  בישראל(.  גורם ממסדי  )66% מהן לא מדווחות לאף 
ירידה בדיווח על עבירות אלימות למשטרת ישראל ובמקביל עלייה בדיווח למשרד הרווחה 

והשירותים החברתיים.

אפיון עבירות אלימות מדווחות מעלה ממצאים חשובים - ראשית, במרבית מקרי האלימות, 
משתייכים התוקף והקורבן לאותו רקע דתי. שנית, כ-55% מקורבנות עבירות המין שייכים 
לקבוצת גיל 17-0 וכן חלה עלייה במספר המקרים בהם עברייני מין קטינים מבצעים עבירות 

מין כלפי קורבנות שגם הם קטינים. 

עד כה, מסמך זה הציג נתוני אלימות ברמה הארצית המספקים מבט כולל על תופעת האלימות 
בישראל. יחד עם זאת ישנו צורך חיוני בהצגת הנתונים וניתוח תופעת האלימות ברמת היישוב 
זאת לאור השוני הגדול הקיים בין הישובים. לפיכך בחלק הבא יוצגו נתוני אלימות בישראל 

לפי חלוקה לישובים. ממצאים אלה יוצגו בעזרת מפה. 

השוואת הנתונים בחלוקה על-פי היישוב מאפשרת התמקדות בעבירות האלימות ביישובים 
ניתן לערוך השוואה  וכך  השונים. מקרי האלימות מוצגים לפי שיעור עבירות ל-1,000 נפש, 
בין היישובים. ההשוואה נערכת באמצעות חלוקה מלאכותית בין גודל האוכלוסייה ביישובים 

השונים. 
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מפה 3.1 שיעור עבירות אלימות יישובי ל-1,000 נפש, לשנת 2012
האלימות  העבירות  שיעור  לפי  ויותר  תושבים   25,000 המונים  היישובים  את  מציגה  המפה 

לשנת 2012. 

וירושלים,  רוב היישובים בעלי שיעורים נמוכים של עבירות אלימות מתרכזים באזור מרכז 
בעוד שהיישובים בעלי שיעורים גבוהים של עבירות נמצאים בצפון ובדרום.

)יישובים המסומנים בצבע  58.8 עבירות ל-1,000 נפש  ל-   37.3 בין  גבוה של אלימות,  שיעור 
אדום(, נמצאו ביישובים הבאים בצפון הארץ: טבריה, קריית ים, נצרת עילית ועפולה. באזור 
מרכז, נמצאו היישובים הבאים: תל אביב-יפו, אור יהודה, לוד ורמלה, ובאיזור דרום נמצאו 

היישובים: באר שבע, דימונה ואילת.

שיעור נמוך של אלימות, בין 4.4 ל- 16.3 עבירות ל-1,000 נפש )יישובים המסומנים בצבע אפור(, 
ביישוב  וכן  עילית  וביתר  עילית  מודיעין  החרדים  וביישובים  מרכז,  באזור  בעיקר  מרוכזים 

הבדואי הגדול ביותר רהט.

כאמור מפה זו מציגה רק את שיעור האלימות לשנת 2012 ל- 1,000 נפש, ולא מייצגת מגמה רב 
שנתית כזו או אחרת של שיעורי אלימות.
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ד. עלות נזקי האלימות
אמידת הנזק הכלכלי הנובע מתופעת הפשיעה מהווה אבן יסוד ביכולת קובעי מדיניות לקבל 
החלטות על סמך ניתוח עלות מול תועלת. ההכרה בצורך במדידת הנזקים הכלכליים מתפתחת 
בעולם המערבי וזאת בין היתר כדי לאפשר בחינת הקצאת המשאבים על-פי אמות מידה של 

עלות מול תועלת70. 

המשרד לביטחון הפנים פרסם במאי 2013 דוח העוסק בנזקים הכלכליים כתוצאה מעבריינות 
הנזק  את  לאמוד  היא  שנה,  מידי  בפרט. מטרת המסמך, המתפרסם  אלימות  ועבירות  בכלל 
הכלכלי הנגרם כתוצאה מהפשיעה במדינת ישראל, זאת על רקע מגמת חיזוק מרכיב ביטחון 

הפנים במשוואת החוסן הלאומי והירידה המתמשכת בביטחון האישי של אזרחי המדינה.

מהו נזק כלכלי?
לנזק הכלכלי הכולל הנגרם כתוצאה מהפשיעה מרכיבים רבים. ישנם נזקים ישירים ונזקים 

עקיפים. למרות מורכבות הנושא ניתן לקבץ את מעגלי הנזק לשלושה מעגלים עיקריים: 

נזק שנגרם כתוצאה מאיום הפשיעה: כתוצאה מאיום הפשיעה ננקטים צעדי מנע והתגור  .1
ננות שיש להם עלות כלכלית. צעדים אלה כוללים הוצאות כלכליות ממשיות הנגזרות בין 
היתר מהמרכיבים הבאים: הוצאות אבטחה, הוצאות ביטוח, התנהגות אישית מתגוננת, 

פעילות מניעה מצד השלטונות, פעילות קהילתית מתגוננת, חרדה מפני הפשיעה. 

במיוחד  הפשיעה,  לקורבן  בעיקרו  נגרם  זו  בקבוצה  נזק  כתוצאה מהפשיעה:  הנגרם  נזק   .2
במונחים של אובדן רכוש או נזק לרכוש. עם זאת יתכן גם נזק במונחים של טיפול רפואי, 
זמן היעדרות מעבודה ומרכיבים נוספים כגון: רכוש נגנב וניזוק, הפסד תפוקה או הכנסה 
מצד הקורבן, הוצאות רפואיות וטיפול נפשי השפעה נפשית ופיזית על הקורבן, מסגרות 

תמיכה לקורבן, כמו גם מיעוט בהשקעות ובפיתוח עסקי באזורים מוכי פשיעה.

נזק הנובע מהתגובה לפשיעה: נזקים מסוג זה נוגעים בעיקר למערכת אכיפת החוק כגון:   .3
קצין  כליאה,  העבריין(  )ענישת  משפט  בתי  תביעה,  )משטרה,  החוק  אכיפת  על  הוצאות 

מבחן וכו'(, הוצאות טיפול מניעתי לעבריין ותמיכה במשפחתו וסביבתו.

כאמור לעיל לא כל הנזקים ניתנים לכימות או לתרגום למונחים כספיים באופן חד-ערכי. לאור

זאת ונוכח קשיים אלה נמנעים לרוב מהכללת כלל הנזקים הנגרמים. כתוצאה מכך נוטה אומדן

הנזק לשקף נזק כלכלי המוטה כלפי מטה.

המשרד לביטחון הפנים. הנזק הכלכלי מתופעת הפשיעה במדינת ישראל 2012. ירושלים: 2013  70
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תרשים 35: הנזק הכלכלי מפשיעה ועבירות אלימות במיליארדי ש"ח, מחירי 2012

תרשים 35 מתאר את התפלגות סוגי העבירות בנזק הכלכלי שנגרם מהן החל משנת 2003. 
ניתן לראות החלק של פשיעה לא אלימה, הכוללת בעיקר את עברות הרכוש, הולכת ויורדת, 
של  עלייה  מגמת  קיימת  זאת  עם  יחד  והרצח.  המין  האלימות,  עבירות  לעלות  בדומה  זאת 
עלות עבירות האלימות, המין והרצח )המסומנים בצבע כחול, ירוק וסגול בהתאמה(, המהווים 
37.4% מכלל עלות הפשיעה, כ- 5.2 מיליארד ש"ח לשנת 2012, זאת בדומה לנתוני שנת 2010. 

הנזק הכלכלי לשנת 2012 כתוצאה מעבירות אלימות הינו 4.2 מיליארד ש"ח, כתוצאה מעבירות 
מין 0.7 מיליארד ש"ח ואילו מעבירות רצח 0.3 מיליארד ש"ח.
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מעבירות  הכלכלי  והנזק  משוקלל  אלימות  מדד  אלימות,  מדד  מגמות  השוואת   :36 תרשים 
אלימות 2012-2003, שיעור שינוי משנת 2007

מדד  )כמות(,  אלימות  מדד  מדדים:  לשלשה  האלימות  מדידת  אופן  את  מחלק   7136 תרשים 
אלימות משוקלל )חומרה( ונזק כלכלי בעבירות אלימות. 

בשנת 2012, הנזק הכלכלי )מסומן בקו כתום( עלה 16.55% לעומת הנזק הכלכלי בשנת 2007, 
יש לצייין כי החל משנת 2010 קיימת מגמה רצופה של עלייה. כמות מדד האלימות )מסומן בקו 

ירוק( נמצא בירידה משנת 2004, ובכ- 10.6% נמוך יותר משנת הבסיס 2007. 

מדד האלימות המשוקלל, חומרת העבירות )מסומן בקו כחול(, יציב החל משנת הבסיס 2007, 
עם עלייה של כ- 2.9% בשנת 2012 בהשוואה לשנת הבסיס.

הקו הכתום - מציין תיקי אלימות ולא כמות עבירות, יש לציין כי ישנן כ- 1.5 עבירות אלימות בממוצע בכל   71
תיק אלימות.



 פרק 4:
דיון ומסקנות

ממצאים עיקריים א.  
מסקנות ב.  

מגבלות המחקר ג.  
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מדד אלימות לישראל מהווה כלי מחקרי ייחודי המניח תשתית עובדתית לקידומו של דיון ציבורי 
חיוני בסוגיית האלימות בישראל ומסייע לגיבוש מדיניות בתחום. גיבוש המדד עלה לכאורה 
לנוכח החשיפה הגוברת לתופעת האלימות בחברה הישראלית והאיום הנשקף לביטחון האישי 
של הציבור. סיבות נוספות לפיתוח המדד הן הצורך הקריטי בריכוז ואיסוף נתוני האלימות 

בישראל והנגשת הידע לציבור72. 

התקשורת הישראלית והעולמית בכלל והרשתות החברתיות בפרט, תופסים נתח משמעותי 
במקורות המידע של הציבור הישראלי ומסייעים לעיצוב תפיסת עולמם, זאת בעוד שלעיתים 
בין התמונה המלאה לתמונה החלקית אותה מציגה התקשורת73. מדד  קיים פער משמעותי 
אלימות לאומי מספק מענה לסוגיה זו ומניח תשתית לחיזוק ושיפור אמון הציבור במקבלי 
הלאומי  במאמץ  האזרחית  המעורבות  להגברת  התורמים  החוק  אכיפת  ובמערכי  ההחלטות 

למאבק באלימות.

עבודת המחקר לבניית מדד האלימות נוצרה בתהליך ארוך ומורכב אשר מרביתו מובא בפרקי 
המסמך. הפרק הראשון דן בסוגיות רקע לפיתוחו של מדד האלימות. ראשית, הוצגו המטרות 
לבניית המדד ואפיון שני מאגרי המידע המרכזיים עליהם נשען המדד. לאחר מכן נערכה סקירה 
למדדי אלימות הקיימים במדינות נוספות בעולם. מהסקירה עלה כי ישנם הבדלים תהומיים 
בין המחקר שנעשה בעולם עד כה לבין מדד אלימות בישראל. נמצא כי עד היום לא נעשתה 
בעולם עבודת מחקר מקיפה המעודכנת בכל שנה לתופעת האלימות במדינה, תוך התבססות 
על נתונים רשמיים והשוואות רב-שנתיות. בניו זילנד פותח מדד אלימות לאומי בשנת 2001 
בהובלת משרד המשפטים אך מדד זה לא מעודכן ומתייחס בעיקר להשוואת נתונים עם מדינות 

אחרות.

 .OECD-בפרק הראשון התבצעה השוואה בין נתוני האלימות בישראל לבין מדינות ארגון ה
השוואה זו תרמה להשלמת תמונת המצב על תופעת האלימות בישראל, תוך ניתוח מגמות 
בחלק ממדינות ה- OECD, ואפיון רמות האלימות במדינות אלה. מניתוח הממצאים לשנת 
2010, עולה כי שיעורי עבירות האלימות בישראל קרובים במרבית המקרים לממוצע מדינות 
ה-OECD. שיעור מקרי הרצח בישראל עומד על 2.1 לכל 100,000 נפש, יחס זה זהה לממוצע 
העולמי של הארגון. שיעורי תקיפה מינית בישראל גבוהים בכ-16% מן הממוצע של מדינות 
הארגון ואחוז מקרי האונס מתוך כלל מקרי התקיפה המינית, נמוך בכ-2% מממוצע המדינות. 
בנוסף, שיעור עבירות השוד לכל 100,000 נפש בישראל נמוך משמעותית משיעור עבירות אלו 
משמעותי  באופן  גבוה  בישראל  האלימות  התקיפות  שיעור  זאת,  עם  יחד  הארגון.  במדינות 

לעומת ממוצע מדינות הארגון. 

הספרות  משוקלל.  אלימות  מדד  בבניית  העבודה  שלבי  את  בהרחבה  מפרט  השני  הפרק 
המקצועית העוסקת בתחום מדידת אלימות מלמדת כי בחלק ניכר ממדינות המערב מתבצעת 
וסקרי  שונים  לגורמים  המדווחות  אלימות  עבירות  מרכזיים:  כלים  שני  באמצעות  המדידה 
נפגעי עבירה האומדים את היפגעות האוכלוסייה מאלימות ואת אחוזי הדיווח למשטרה. מדד 

אלימות לאומי לישראל נשען גם הוא על שני כלי מידע אלה74. 

תהליך העבודה בבניית מדד אלימות משוקלל כלל שלושה שלבים מרכזיים. 

ד"ר ישראל כץ, "מדד אלימות לאומי לחברה הישראלית, " המשרד לביטחון הפנים לשכת המדען הראשי,   72
.2011
73 שם. 

ב. רגב, "מדידת פשיעה," העיקר במחקר 2008: אסופת מאמרים בנושאי משטרה )הוצאת משטרת ישראל,   74
.35-39:)2008
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ראשית, לשם האחדת מושגי האלימות השונים בין גורמי הדיווח השונים הוגדרו ארבעה סלי 
אלימות: 

אלימות חמורה   .1

אלימות קלה   .2

עבירות מין   .3

עבירות שוד   .4

שנית, נערך אומדן לעבירות אלימות מדווחות ולא מדווחות. מאומדן זה עולה כי כ-210,000 
עבירות אלימות מדווחות לחמישה גורמי דיווח ומרביתן )155,000( מדווחות למשטרת ישראל. 
אלימות  עבירות  כי  נמצא  בנוסף  הדיווח.  לגורמי  מדווחות  אינן  אלימות  עבירות  כ-410,000 
מין מהוות 20%  עבירות  מדווחות.  עבירות האלימות הלא  וקלה מהוות 79% מכלל  חמורה 

ועבירות שוד פחות מ-1%.

בשלב השלישי בתהליך העבודה נקבעו משקלות לסעיפי העבירה השונים לאלימות, בהתאם 
נגזרו גם משקלות לארבעת סלי  לחומרת העונש של כל סעיף עבירה בחוק העונשין. מכאן 
האלימות. כך, לעבירות אלימות חמורה נקבעה חומרת עונש 'כבדה' ולכן משקלו של סל זה רב 
יותר ומהווה 41% מכלל המדד. סלי עבירות אלימות שוד )26%( ועבירות מין )19%( מהווים 
כל אחד 20% מהמדד וסל אלימות קלה מהווה 14% מהמדד בשל חומרת עונש קלה יחסית 
למרבית העבירות. לבסוף חושבה נוסחה לסכמת עבירות אלימות משוקללות תוך הבחנה בין 

עבירות אלימות ברמה הארצית וברמת היישוב. 

הפרק השלישי במסמך מפרט את ממצאי המחקר. 

לשנים  מדווחת  הלא  והן  המדווחת  הן  בישראל,  האלימות  לתופעת  אומדן  בוצע   ראשית 
2012-2003. הצגת התפלגות עבירות מדווחות ולא מדווחות מכלל התופעה ואפיונם. 

שנית, סקירת כלל עבירות האלימות המדווחות לפי חמשת גורמי הדיווח המרכזיים שהוצגו 
במסמך זה. 

אלימות  עבירות  המחשב  הארצית,  ברמה  משוקלל  אלימות  מדד  ממצאי  תיאור  שלישית, 
 ,2012-2003 בין השנים  והשירותים החברתיים,  הרווחה  ולמשרד  ישראל  למשטרת  מדווחות 

תוך מתן משקל לכל עבירה לפי חומרת עונשה בחוק. 

לבסוף הוצגו ממצאי דוח המשרד לביטחון הפנים לאמידת הנזקים הכלכליים שנגרמו כתוצאה 
מעבירות אלימות. 

להלן ממצאים עיקריים ממחקר זה:
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א. ממצאים עיקריים
כלל העבירות המדווחות והלא מדווחות בישראל

בשנים 2010-2003, התרחשו אומדן של כ-620,000 עבירות אלימות בממוצע לשנה. כך עולה 
מסקרי נפגעי עבירה מהשנים 2008 ו-2009 ומנתוני עבירות אלימות מדווחות. בנוסף, כ-34% 
מעבירות האלימות )210,000( מדווחות מדי שנה למשטרת ישראל, משרד הרווחה והשירותים 
החברתיים, משרד החינוך, משרד הבריאות ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית 
בישראל. מרבית העבירות מדווחות למשטרת ישראל ולמשרד הרווחה )91%( ומרבית העבירות 

המדווחות הן עבירות אלימות קלה )כ-85%(.

כ-410,000 עבירות אלימות )66%( אינן מדווחות לאף גורם ממסדי בישראל. באמצעות סקרי 
נפגעי עבירה ניתן לכמת ולאפיין את עבירות האלימות הלא מדווחות לפי סוגי אלימות. נמצא 
כי עבירות אלימות חמורה וקלה מהוות 79% מכלל עבירות האלימות הלא מדווחות. עבירות 

מין מהוות 20% ועבירות שוד פחות מ-1%.

משנת 2004 חלה ירידה במספר עבירות האלימות המדווחות למשטרת ישראל, בממוצע של 
בממוצע  מדווחות  הלא  האלימות  בעבירות  עקבית  ירידה  מגמת  חלה  במקביל  לשנה.   2.4%
של 1.6% לשנה. לעומת זאת חלה עלייה בדיווח על עבירות אלימות לארבעת גורמי הדיווח 

הנוספים, ובפרט למשרד הרווחה בממוצע של +1% לשנה. 

משנת 2003 נרשמה עלייה בדיווח על עבירות אלימות למשרד הרווחה. בנוסף, משנה זו חלה 
בשנים  בנוסף,   .65+ גילאי  בקרב  הרווחה  למשרד  המדווחות  אלימות  בעבירות  חדה  עלייה 
2008-2003 חלה עלייה עקבית בשיעור מקרי אלימות כלפי ילדים שדווחו למשרד הרווחה עם 

עלייה ממוצעת של כ-9%. 

אינן  אשר  הרווחה  למשרד  המדווחות  האלימות  עבירות  במספר  עלייה  חלה   2003 משנת 
מדווחות למשטרת ישראל. בהבחנה בין נזקקות קיימת לנזקקות חדשה נמצא כי ישנה עלייה 

בסך כל הנזקקויות ובמקביל ירידה באחוז הנזקקויות החדשות.

בשנת 2012 חלה עלייה של כ-14.3 בעבירות שוד לעומת שנת 2011, לעומת ירידה בכל יתר 
העבירות.

ידועה  אינה  התוקף  זהות  ישראל  למשטרת  המדווחות  האלימות  עבירות  מכלל  בכ-33% 
למשטרה. בשנת 2012 חלה עלייה באחוז המקרים )+2.5%( בהם זהות התוקף אינה ידועה.

במרבית מקרי האלימות משתייכים התוקף והקורבן לאותו רקע דתי. במרבית המקרים יהודים 
הם הקורבנות: כ-85% מכלל הקורבנות של עבירות מין, כ-80% מכלל קורבנות עבירות שוד, 

כ-55% מכלל קורבנות עבירות אלימות חמורה וכ-76% מקורבנות אלימות קלה.

כ-55% מקורבנות עבירות המין שייכים לקבוצת גיל 17-0 מתוך סך עבירות האלימות המדווחות 
למשטרת ישראל בשנים 2012-2007. בשנת 2011 חלה עלייה של כ-8.5% בעבירות כלפי קורבנות 
בגילאים אלו. עוד נמצא כי חשודים בגילאי 18-44 מבצעים כ-40% מכלל עבירות המין. ככלל, 

קבוצת הגיל 44-18 מבצעת את רוב הפשעים האלימים המדווחים למשטרת ישראל.
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במרבית המקרים גברים הם התוקפים באירועי אלימות. גם כאשר זהות התוקף אינה ידועה 
ניתן להניח כי התוקף הוא גבר. עבירות מין הן מקרה ייחודי בו גברים מבצעים כ-96% מכלל 

העבירות.

מין שתועדו  ועבירות  במשפחה  אלימות  מסוג  העבירות  במספר  עלייה  נרשמה   2005 משנת 
בחדרי המיון בישראל. כ-40% מתוכן הן עבירות אלימות מינית והשאר עבירות אלימות קלה. 
במשרד  טיפול  להמשך  מופנות  המיון  בחדרי  המתקבלות  האלימות  עבירות  מרבית  בנוסף, 

הרווחה, תוך עלייה במגמה זו משנת 2010.

דווחו  החינוך  במוסדות  האלימות שהתרחשו  עבירות  מרבית  כי  עולה  עבירה  נפגעי  מסקרי 
למוסדות החינוך בלבד. כשליש מהאירועים אינם מדווחים לאף גורם ממסדי בישראל. בנוסף, 

מרבית אירועי עבירות המין מתרחשים בבתי ספר תיכונים.

משנת 2009 חלה עלייה במספר הפניות על עבירות מין למרכזי הסיוע בישראל. בנוסף, כ-30% 
למשטרת  גם  דווחו   ,2011-2003 בשנים  הסיוע  למרכזי  שדווחו  המינית  האלימות  מעבירות 

ישראל.

מדד אלימות משוקלל

משנת 2003 חלה ירידה בחומרתן של עבירות האלימות בישראל אך יחד עם זאת חלה עלייה 
בחומרתן בשנים 2012-2010. בנוסף לזאת חלה ירידה עקבית בכמות עבירות אלימות שדווחו 
כי חרף הירידה  2012-2010. משמעות הממצאים היא  ירידה בשנים  2003, תוך המשך  משנת 

בכמות העבירות בשנים 2012-2010 חלה עלייה בחומרתן.

מהמדד המשוקלל עולה כי חלקן של עבירות שוד מהווה מעל ל-33% מהמדד המשוקלל וזאת 
למרות חלקן הקטן היחסי בכמות. כלומר, חומרתן של עבירות שוד גבוהה יחסית. 

עבירות מין - משנת 2010 מסתמנת ירידה בכמות ובחומרת העבירות.
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ב. מסקנות
האלימות בחברה הישראלית רווחת בכל תחומי החיים ומחלחלת גם לגופים ציבוריים המספקים 
שירותים שונים לציבור הרחב. ממצאי מדד אלימות בישראל ממחישים כי בישראל פועלים 
האוכלוסייה  שכבות  בכל  הרווחת  האלימות  בתופעת  וטיפול  אכיפה  למניעה,  רבים  גורמים 
ובכל המגזרים. מבקר המדינה פרסם לאורך השנים דוחות ביקורת רבים על התמודדותן של 
מסקנות  זו.  בתופעה  שלהן  הטיפול  ואופן  האלימות  תופעת  עם  בישראל  השונות  הרשויות 
וחידוד  כתימוכין  זה  בחלק  מובאים  ו-2012   2010  ,2008 מהשנים  המבקר  מדוחות  והמלצות 

התובנות העולות מתוך מדד אלימות לאומי.

בישראל  עבירות אלימות  כי סכמה פשוטה של  מדד אלימות משוקלל תוכנן מתוך מחשבה 
בנוסף את המגמות הנוגעות לחומרת  יש לבחון  וכי  נאמנה את כלל התופעה  אינה מייצגת 
האלימות לאורך השנים. הממצאים מראים כי משנת 2003 חלה ירידה בחומרתן של עבירות 
האלימות השונות. יחד עם זאת, משנת 2010 חלה עלייה בחומרת עבירות האלימות שהתרחשו 
באותן  האלימות  עבירות  בכמות  בירידה  בהתחשב  אדומה  נורה  מדליק  זה  ממצא  בישראל. 

שנים. משמעות הדבר כי אמנם מספר העבירות פחת, אך חומרתן עלתה.

מסקנה נוספת העולה מדוח זה היא כי חלק ניכר מעבירות האלימות המטופלות על-ידי משרד 
כי  מציין   2012 משנת  המדינה  מבקר  דוח  ולהיפך.  ישראל  למשטרת  מדווחות  אינן  הרווחה 
מקרי האלימות החמורה המטופלים בפועל במשרד הרווחה ובמשרד הבריאות בפרט, עולים 

במספרם על המקרים המדווחים למשטרת ישראל75. 

זוג  דוח מבקר המדינה מהשנים 2012-2011 בחן את נושא הטיפול באירועי אלימות בין בני 
הרווחה  ישראל, משרד  כגון משטרת  הטיפול השונים  גורמי  בין  הפעולה  ובפרט את שיתוף 
והרשויות המקומיות. כך לדוגמה נמצא כי במספר תחנות משטרה, הדיווח על נפגעות אלימות 
בין בני זוג לא הועבר כראוי למשרד הרווחה ובמרבית המקרים אף לא התקבל. בנוסף קבע 
המבקר כי נמצא תפקוד לקוי של גורמי הרווחה ברשויות המקומיות במניעת אלימות בין בני 
זוג והטיפול בנפגעיה. חשוב מכך, המבקר קבע כי בהיעדרו של גוף מתכלל אחד המתווה דרכי 
פעולה למשרדים השונים לא ניתן למנוע מקרי אלימות ולתת טיפול הולם לנפגעי האלימות76. 

מסקנה נוספת העולה מן הדוח היא כי במשרד החינוך אין איסוף שיטתי ואובייקטיבי לאורך 
שנים של אירועי אלימות המתרחשים במוסדות החינוך. אמצעי הניטור מתבססים כיום על 
באירועי  מעורבותם  או  לחשיפתם  בנוגע  ומורים  תלמידים  של  בלבד  סובייקטיביות  עמדות 
על  שענו  מבוגרים  של  בלבד  הסובייקטיביות  תשובותיהם  על  מתבססים  הסקרים  אלימות. 
ואיסוף  על מדידה  ולא  בבתי הספר77,  לאלימות  על חשיפתם של הקטינים  והעידו  הסקרים 
נתונים אובייקטיביים 'קשים'78. דוח מבקר המדינה משנת 2008 התייחס לממצא זה והמליץ כי 
על משרד החינוך ליזום הקמת מאגר נתונים מתכלל אחד בשיתוף עם המשרד לביטחון הפנים 

ומשרד הרווחה, שבו ירוכז המידע79. 

משרד מבקר המדינה, דוח ביקורת שנתי 60 ב', לשנת 2009 ולחשבונות שנת הכספים 2008 )הדוח המלא(,   75
הטיפול באלימות כלפי עובדי ציבור, מאי 2010.

מבקר המדינה, פעילות רשויות מקומיות לניעת אלימות בין בני זוג ולטיפול בנפגעיה, בדוחות על הביקורת   76
בשלטון המקומי לשנים 2012-2011, דצמבר 2012.

משרד מבקר המדינה, דוח ביקורת שנתי 82 ב', לשנת 2007 ולחשבונות שנת הכספים 2006 )הדוח המלא(,   77
משרד החינוך, המאבק בתופעת הבריונות ואירועי האלימות במוסדות החינוך, מאי 2008.

78 מרכז המחקר והמידע בכנסת, התמודדות משרד החינוך עם תופעת האלימות בבתי הספר, כנסת ישראל, 
נובמבר 2011. 

79 משרד מבקר המדינה, דוח ביקורת שנתי 82 ב', לשנת 2007 ולחשבונות שנת הכספים 2006 )הדוח המלא(, 
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מסקנה מרכזית נוספת לדוח זה היא כי ישנה משמעות וחשיבות מרכזית לעבודתם של ארגונים 
פגישות  כללה  המחקר  עבודת  בישראל.  העבירה  לנפגעי  וסיוע  טיפול  המעניקים  חברתיים 
רבות עם ארגונים חברתיים שונים המעניקים סיוע לנפגעי פשיעה ובהם: איגוד מרכזי הסיוע 
לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ומרכז "נגה". חשוב לציין את תרומתם החשובה לנפגעי אלימות 

בהענקת עזרה, טיפול, ייעוץ משפטי והגנה פיזית.

 

ג. מגבלות המחקר
ריבוי  רבים.  ואתגרים  במגבלות  כרוך  לישראל  לאומי  אלימות  מדד  בבניית  העבודה  תהליך 
אינם  דיווח  היעדר  של  גבוהים  ואחוזים  שונים  מגורמים  אלימות  נתוני  לאיסוף  השיטות 
מאפשרים לגבש מפה שלמה ואמתית של התופעה. תופעת היעדר דיווח אינה ייחודית לישראל 
וקיימת בכל המדינות שנבחנו בדוח בשל מורכבות ורגישות המקרים. בחלק זה יפורטו המגבלות 

המרכזיות בגיבוש מדד האלימות.

ראשית, נתוני אלימות מדווחים אינם מהווים את מרבית מקרי האלימות שהתרחשו בפועל. 
כי הם מייצגים רק כ-34%  נמצא  גורמי הדיווח המרכזיים  מאיסוף עבירות שדווחו לחמשת 
מכלל התופעה. מלבד זאת, מדד אלימות משוקלל מתבסס רק על נתוני משטרת ישראל ומשרד 
הרווחה, וזאת בשל היכולת להפריד ולזהות נתונים עד לרמה של מספר תעודת הזהות של 
הפרט . מכיוון שכך, הנתונים המדווחים אינם מאפשרים הצגת תמונת מצב מלאה של התופעה. 

אומדן האלימות הלא מדווחת המתקבל מסקרי נפגעי עבירה מכיל גם הוא קשיים מחקריים. 
ראשית, סקרי נפגעי עבירה מתבססים על התשובות הסובייקטיביות של הנסקרים הנדרשים 
לשחזר אירועים שקרו לפני כשנה ולא על נתונים ממשייים בזמן אמת. בנוסף, כפי שבנתונים 
רשמיים ישנה שונות בדיווח על העבירות השונות, גם כך בסקרי נפגעי עבירה. לדוגמה, אחוזי 
ניתן  ולכן לא  נמוכים במיוחד  נפגעי עבירה  והן בסקרי  הדיווח על עבירות מין הן לרשויות 
לאמוד את התופעה מתוך נתונים אלו. שנית, אומדני האלימות שהוצגו במסמך מתבססים על 

ממצאי הסקרים שנערכו בשנים 2008 ו-2009 בלבד.

מגבלה נוספת נובעת מכך שנתוני משטרת ישראל, המהווים את החלק הארי של מקרי האלימות 
המדווחת, כוללים את מספר עבירות האלימות שנספרו בכל תיק חקירה שנפתח במשטרה. 
כלומר, מספר העבירות אינו מייצג בהכרח את מספר ההרשעות בפועל. בנוסף, המדד המשוקלל 
מתבסס על חומרת העונש המקסימלית שנקבעה בחוק לכל עבירה ויתכן כי גם כאשר בתיק 
חקירה על עבירות אלימות העבריין הורשע, העונש שהוטל אינו תואם לעונש שנקבע בחוק. 

קושי נוסף הוא ביכולת ההשוואה למדינות אחרות בשל שימוש בסעיפי עבירה שונים וקביעת 
לערוך  יכול  אין  לפיכך,  הישראלי.  העונשין  בחוק  שנקבעה  העונש  חומרת  לפי  שונה  משקל 

השוואה עם נתוני אלימות של מדינות אחרות.

משרד החינוך, המאבק בתופעת הבריונות ואירועי האלימות במוסדות החינוך, מאי 2008. 
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נקודת  ראשית,  הציבור.  בידי  הנתונים  וניתוח  לפירוש  הנוגעות  סוגיות  מספר  ישנן  בנוסף, 
תורפה מרכזית היא תפקידה של התקשורת כמתווכת העיקרית של סטטיסטיקות הפשיעה 
אמון  חוסר  נוצר  כך  בשל  התקשורת.  בידי  לו  המדווחים  הנתונים  על  הציבור  והסתמכות 
דורש את  והאלימות, דבר אשר  אינהרנטי מצד הציבור בכל הנוגע לסטטיסטיקות הפשיעה 
תשומת הלב בעת בניית המדד80. יתר על כן, ישנן מגבלות ביכולת הציבור לפרש בצורה הנכונה 
הפשיעה  בהגדרות משפטיות של  שוני  גם  כמו  המוצגים,  הנתונים  ואת  את הסטטיסטיקות 

ותיעוד מקרים או היעדר נתונים קונטקסטואליים הקשורים לפשיעה הרשומה81. 

לבסוף, בעת בניית המדד יש לקחת בחשבון את גבולות התופעה הנמדדת; האם אפשרי לכמת 
את שכיחויות המעשים והאירועים המהווים פשע? ובמידה ואין אפשרות כזו, אילו הגבלות 
מונעות תיעוד מעין זה. בנוסף, לא ניתן לכמת או לאמוד את היקף תופעת האלימות המילולית 

בין אנשים82. 

עדיין, למרות כל המגבלות לעיל, חשיבותו של מדד האלימות הנה רבה ככלי תומך בקבלת 
את  להרחיב  יאפשר  לעת  מעת  ותיקופו  המדד  של  פרסומו  זה.  בתחום  ומדיניות  החלטות 

היריעה ולצמצם את מגבלותיו במידת האפשר.

 

80 "Crime Recording 2005. Improving the quality of crime records in police authorities and forces in 
England and Wales." Community Safety. National Report, June 2006. Audit Commission 

 Ibid 81
82 Office for Criminal Justice Reform, Penalty Notices for Disorder: Review of Practices across 

Police Forces, February 2006. 
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נספחים

נספח 1: פירוט עבירות אלימות לפי ארבעת קבוצות 
אלימות שנקבעו במדד

קוד עבירהקבוצת עבירה
 עונש 

)חודשי מאסר(

אלימות חמורה

480רצח בכוונה תחילה

480רצח

480גרימת מוות בזדון להורה

480גרימת מוות בכוונה תחילה

480גרימת מוות במזיד תוך בצוע עבירה

480גרימת מוות במזיד לאחר בצוע עבירה

480רצח קטין

480רצח קטין במשפחה

480רצח חסר ישע

480לא ידוע

240המסכן חיי אדם בזדון ע"י מעשה מחדל

240ניסיון לרצח ע"י אדם שחויב בדין

240סיכון הבטיחות על מסילת הברזל

240המנסה לגרום למות אדם

240מעשה או מחדל המסכנים חיי אדם

240ניסיון רצח ע"י נידון למאסר

240ניסיון לרצח קטין

240ניסיון לרצח קטין במשפחה

240ניסיון לרצח חסר ישע

240הריגה

240הגורם לפיצוץ חומר נפץ
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קוד עבירהקבוצת עבירה

אלימות חמורה

240שלילת כושר ההתנגדות לצורך עבירה

240הדברה בסמים לצורך עבירה

240פציעה או חבלה זדונית שלא כדין

240ניסיון השחתת גוף

240גרימת פיצוץ חומר נפץ

240שיגור חומר נפיץ לאחר שלא כדין

168הנחת חומר נפץ לגרום לחבלה

168השקאת רעל כדי סיכון חיים

168חבלה חמורה ע"י אדם מזויין

168ניסיון לחבול בחומר נפיץ

168שימוש ברעל כדי סיכון חיים

168חבלה כשעבריין מזויין

168חבלה עי שניים או יותר

120חבלה חמורה כלפי בן משפחה

84חבלה חמורה

84גרימת חבלה לחסר ישע

84גרימת חבלה חמורה לחסר ישע

84תקיפת זקן הגורמת חבלה חמורה

72תקיפה הגורמת חבלה ממש - בן זוג

72פציעה כשעבריין מזויין

72פציעה ע"י שניים או יותר

72תקיפה וחבלה ממשית עי שניים או יותר

60תקיפת שוטר כדי להכשילו בתפקידו

60תקיפת שוטר כשהתוקף מזוין בנשק חם/קר

60תקיפת שוטר ע"י שלושה או יותר



נספחים  מדד אלימות לאומי

106

קוד עבירהקבוצת עבירה
 עונש 

)חודשי מאסר(

אלימות חמורה

60המתת וולד

60תקיפה עובד צבור

48תקיפה סתם ע"י שניים או יותר

36גרימת חבלה גופנית לעובד ציבור

36תקיפה הגורמת חבלה ממש

12 אלימות כלפי חייל

אלימות קלה

480גרימת נזק לרכוש ממשלתי

180הנחת חומר נפץ בכוונה להזיק

180היזק מכוון בחומר נפיץ

180ניסיון להרוס נכס בחומר נפיץ

120דרישת רכוש ע"י אדם מזויין

120התפרעות שסופה הרס רכוש

108אחראי על קטין הגורם לו חבלה חמורה

108התעללות פיזית או נפשית בקטין

108התעללות פיזית/נפשית של אחראי בקטין

108אחראי הגורם חבלת חמורה לחסר ישע

108התעללות פיזית/נפשית לאחראי בחסר ישע

108אחראי על קטין המתעלל נפשית בקטין

84גרימת חבלה חמורה לקטין

84תקיפת אחראי על קטין וגרימת חבלה ממש

84תקיפת אחראי על חסר ישע וגרימת חבלה

84התעללות פיזית או נפשית בחסר ישע

84התפרעות וגרימת נזק לבניינים

84התפרעות שסופה נזק

72נשיאת נשק חם או קר תוך גרימת פציעה
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קוד עבירהקבוצת עבירה
 עונש 

)חודשי מאסר(

אלימות קלה

72פציעת בן זוג

72פציעה קטין ע"י אחראי

72פציעה חסר ישע ע"י אחראי

72תקיפה לבצע פשע ע"י שניים או יותר

72תקיפה על רקע מעצר ע"י שניים או יותר

60הדורש באיום רכוש לשם גנבתו

60דרישה באיומים של רכוש

60תקיפת קטין וגרימת חבלה ממש

60תקיפת זקן הגורמת חבלה של ממש

60גרימת נזק למטעים, גשרים וסכרים

60פגיעה ברכוש

60היזק לרכוש בתנאים מחמירים

60חבלה במזיד ברכב

48נוכחות שניים או יותר בביצוע תקיפה

48תקיפה סתם - בן זוג

48תקיפה סתם - קטין ע"י אחראי

48תקיפה סתם - חסר ישע ע"י אחראי

48תקיפה סתם - בן משפחה אחר

36איום להתפרצות לדירה

36ירייה בכוונה להפחיד

36איום בנזק גופני

36מניעת בחירות בכוח

36איומים

36עובד ציבור הסוחט עדות בכוח וכד

36עובד ציבור הסוחט עדות באיומים



נספחים  מדד אלימות לאומי

108

קוד עבירהקבוצת עבירה
 עונש 

)חודשי מאסר(

אלימות קלה

36איום לשרוף או להרוס - שגור או העברה

36פציעה שלא כדין

36תקיפה וגרימת חבלה גופנית

36גרימת חבלה גופנית

36פציעה

36שימוש ברעל לצורך הרגזה

36תקיפה כדי לבצע פשע

36גרימת נזק לרכוש בזדון

36פגיעה במתקן בזק במזיד

36הריגה או היזק לבעל חיים

36היזק לרכוש במזיד

36שליחת חומרים מסוכנים

24תקיפה

24תקיפה לשם בצוע עבירה

24שימוש באלימות

24תקיפה סתם

24נזק ברשלנות לחפץ שהוא רכוש מדינה

12קטטה במקום ציבורי

12תגרה במקום ציבורי

12השמדת תעודת זהות במזיד

6התנהגות פרועה במקום ציבורי

6קבוץ נדבות

6גורם/משדל קטין פחות מ- 16 לקבץ נדבות

6פושט יד או מקבץ נדבות

6המרת דתו של קטין
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קוד עבירהקבוצת עבירה
 עונש 

)חודשי מאסר(

עבירות מין

6שידול קטין להמיר את דתו

6אי דיווח ע"י בעל תפקיד

6חובת דיווח של אחראי על קטין

6חובת דיווח של מנהל מעון או מוסד

6אי דיווח אחראי על חסר ישע

6כריתת עץ או העברתו ללא היתר

3התנהגות פרועה תוך שכרות במקום ציבורי

3הקמת רעש במקום ציבורי

3העלבת אדם במקום ציבורי

3עבירה באדמה חקלאית

480אינוס

240בעילת קטינה מתחת ל- 16 בכוח

240בעילה באיומים

240בעילה שגרמה לחבלה גופנית

240בעילה בהתעללות

240בעילה ע"י קבוצת אנשים

240בעילת קטינה מתחת ל- 16 במרמה

240בעילת קטינה מתחת ל- 16 תוך ניצולה

240אונס קטין תוך שימוש בכוח במשפחה

240אונס קטין במשפחה במרמה

240אונס קטינה מתחת לגיל 14 במשפחה

240אונס קטין במשפחה ניצול מצב נפשי ואחר

240מעשה סדום בקטין בן משפחה

240מעשה סדום תוך התעללות

240מעשה סדום בצוותא
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קוד עבירהקבוצת עבירה
 עונש 

)חודשי מאסר(

עבירות מין

240מעשה סדום בקטין מתחת 16 ניצול מצב

240מעשה סדום בקטין מתחת 16 ניצול מחלה

240מעשה סדום בקטין מתחת 16 בכוח

240מעשה סדום באיום בנשק

240מעשה סדום תוך גרימת חבלה

240מעשה סדום בקטין 16 לא בהסכמה חופשית

240אונס קטין במשפחה שלא בהסכמה חופשית

240בעילת קטינה מתחת 16 ניצול מחלת נפש

192בעילה בכוח

192בעילה במרמה

192מעשה סדום-ניצול מחלת נפש

192בעילה שלא בהסכמה חופשית

192מעשה סדום שלא בהסכמה חופשית

192מעשה סדום - ניצול מצב המונע הסכמה

192בעילת קטינה מתחת לגיל 14

192בעילת אישה תוך ניצול מצב נפשי ואחר

192בעילת קטינה בת 14-18 במשפחה

192מעשה סדום בקטין מתחת לגיל 14

192מעשה סדום תוך ניצול מצב נפשי

192מעשה סדום במרמה

192מעשה סדום בכוח

192בעילת אישה בת 18-21 במשפחה

192בעילת אישה - ניצול מצב המונע התנגדות

192בעילת אישה-ניצול מחלת נפש/ליקוי שכלי

192בעילת אישה - מצב המונע הסכמה חופשית
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קוד עבירהקבוצת עבירה
 עונש 

)חודשי מאסר(

עבירות מין

192מעשה סדום בקטין בן 14-18 במשפחה

192מעשה סדום באדם בן 21-18 במשפחה

180מעשה מגונה בקטין עפ"י 843ב במשפחה

168בעילת אישה בכוח

168אינוס בכוח

168בעילת קטינה שלא מלאו לה 16 שנה

168מעשה סדום בקטין מתחת לגיל טז שנה

168מגע מיני עם קטין מתחת לגיל טז שנה

120אינוס במרמה

120אינוס בתרמית

120מעשה מגונה בכוח בנוכחות שניים ויותר

120מעשה מגונה בקטין עפ"י 843א במשפחה

120מעשה מגונה באיומים

120מעשה מגונה בחבלה

120מעשה מגונה בהתעללות

120מעשה מגונה ע"י קבוצה

120מעשה מגונה בקטין עד 16

120מעשה מגונה בקטין ע"פ 843ג1 במשפחה

108התעללות מינית של אחראי בקטין

108התעללות מינית של אחראי בחסר ישע

96התעללות מינית בקטין

96התעללות מינית בחסר ישע

84ניסיון לאנס

84מעשה מגונה בכוח

84מעשה מגונה במרמה
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קוד עבירהקבוצת עבירה
 עונש 

)חודשי מאסר(

עבירות מין

84מעשה מגונה בקטינה עד 14

84מעשה מגונה תוך שימוש בכוח או איומים

84מעשה מגונה-ניצול מחלת נפש

84מעשה מגונה ניצול מצב המונע הסכמה

60בעילת קטינה בת 14-16 שאינה נשואה

60בעילת קטינה בת 16-18 תוך ניצולה

60מעשה סדום בקטין בן 14-18

60הבועל נערה שבמרותו

60מעשה סדום בקטין בן 14-16

60בעילת קטינה שלא מלאו לה 17 שנה

60מעשה סדום בקטין בן 16-18 תוך ניצול

60מעשה מגונה בכוח

60תקיפה מינית באדם מתחת לגיל 16

60מעשה מגונה בקטין ע"י בן משפחה-אחר

48יחסי מין בין מטפל נפשי למטופל

48מעשה מגונה בקטין מעל 14 תוך ניצולו

48מעשה מגונה בפני קטין בן משפחה

48הטרדה והתנכלות מינית

36בעילת אישה מעל גיל 81 תוך ניצולה

36מעשה סדום בבן 18 תוך ניצול מרות

36מעשה מגונה באדם שלא עפ"י ס 543

36מעשה מגונה בילד

36מעשה מגונה בקטין

36מעשה מגונה בכל מקום בפני קטין עד 16

36מעשה מגונה של מטפל נפשי במטופל
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קוד עבירהקבוצת עבירה
 עונש 

)חודשי מאסר(

עבירות מין

36המתנכל מינית לאדם

24מעשה מגונה בבגיר תוך ניצולו

24מעשה מגונה שלא בכוח

24עשית מעשה מגונה

24המטריד מינית אדם

12מעשה מגונה בפומבי

12מעשה מגונה בפומבי ע"י איש מרות

6מעשה מגונה בפומבי

עבירות שוד

240שוד מזוין

240ניסיון לשוד עם נשק

240תקיפת אדם לשם שוד בתנאים מחמירים

240שוד

168תקיפת אדם לשם שוד

120תקיפה לשם שוד

84חטיפת ארנקים

84תקיפה לשם גנבה

36תקיפה כדי לגנוב

36חטיפת ארנקים
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נספח 2: חוק העונשין תשל"ז-1977

http://knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns8_penallaw_1.pdf
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נספח 3: תקנות בריאות העם (הודעה על חשש אלימות(, 
התשל"ו- 1975

  1975–ו"תשל, )הודעה על חשש אלימות(תקנות בריאות העם 
  נוסח מלא ומעודכן

  

1  

     המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע
C:\Documents and Settings\mirin\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK25\hashash_alimut_1975.doc  

  בריאות העם

  1975–ו"תשל, )הודעה על חשש אלימות(תקנות בריאות העם 

  תוכן ענינים
2 Go 1סעיף   הגדרות  
2 Go 2סעיף   יםחובת האחראי על קבלת חול  
2 Go 3סעיף   צורת ההודעה ותכנה  
2 Go 4סעיף   חובת הודעה של מנהל בית החולים  
2 Go 5סעיף   אחריות מנהל בית החולים  
2 Go 6סעיף   עונשין  
2 Go 7סעיף   תחילה  
2 Go 8סעיף   השם  

  

  1975–ו"תשל, )הודעה על חשש אלימות(תקנות בריאות העם 
  נוסח מלא ומעודכן

  

1  

     המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע
C:\Documents and Settings\mirin\Local Settings\Temporary Internet Files\OLK25\hashash_alimut_1975.doc  

  בריאות העם

  1975–ו"תשל, )הודעה על חשש אלימות(תקנות בריאות העם 

  תוכן ענינים
2 Go 1סעיף   הגדרות  
2 Go 2סעיף   יםחובת האחראי על קבלת חול  
2 Go 3סעיף   צורת ההודעה ותכנה  
2 Go 4סעיף   חובת הודעה של מנהל בית החולים  
2 Go 5סעיף   אחריות מנהל בית החולים  
2 Go 6סעיף   עונשין  
2 Go 7סעיף   תחילה  
2 Go 8סעיף   השם  
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נספח 4: ממצאי אחוז דיווח למשטרת ישראל מסקר 
נפגעי עבירה ממוצע לשנים 2009-2008 

אחוז הדיווח למשטרה: בגירים

נספח 4 מציג את אחוזי הדיווח של בגירים על אירועי פשיעה למשטרת ישראל. מהתרשים 
עולה כי קיים פער בין אחוז הדיווח של פגיעות לעומת נפגעים בכל סוגי העבירות. בנוסף, בסך 
הכל הדיווח קיים 6% פחות דיווח של פגיעות מאשר נפגעים ב- 2009 )7% ב-2008(. לבסוף, 

קיים הפרש גדול בתוך כל סוג העבירה, בממוצע 10% )1.5% +/-(.




