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 האגף לחקירות ולמודיעיןדבר ראש 
    

 

 

של כתב העת השנתי של מחלקת המחקר באגף לחקירות  שלישיהגיליון ה

מהווה צעד נוסף בתהליך ניתוח הפשיעה והבנת המציאות הפלילית בה ולמודיעין 

 .עלת משטרת ישראלפו
 

לרבות ניתוחים סטטיסטיים , בקובץ מאמרים זה שולבו שיטות מחקר מתקדמות

 . מורכבים וניתוח גיאוגרפי
 

בקובץ זה הושם דגש רב על ניתוח תופעות פליליות ועל ניתוח דפוסי פשיעה 

 .המושפעים מתהליכים בחברה ומגורמים סביבתיים
 

לעורכים ולמוציאים , לכותבים, ם במלאכהאבקש להודות בהזדמנות זו לכל העוסקי

 .לאור
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 ראש האגף לחקירות ולמודיעין     
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 ראש חטיבת המודיעיןדבר 

 
על ידי קציני מחלקת  המאגד מאמרים שנכתבו" במחשבה תחילה"כתב העת 

חוגג את הוצאתו לאור של , ןחטיבת המודיעי/חקירות ולמודיעיןהמחקר באגף ל

 .הגיליון השלישי

 

תוך שילוב של דיסציפלינות , המאמרים המופיעים בכרך זה חוברו במאמץ רב

חלק מהמאמרים שופכים אור על תופעות ועל דפוסי פשיעה שלא ניתן להם . מחקר

. עונתית והדינמיקה שבין קורבן למקרבן בעבירות מיןכגון פשיעה , דגש רב בעבר

כמו , אחרים זורים אור חדש על תופעות המלוות אותנו לאורך השנים מאמרים

 .הקשר בין טרור לסחר בסמים ואלימות בני נוער, עבירות פדופיליה

 

באקדמיה ובקרב גורמי , המופץ לגורמים במשטרה, אני תקווה שקובץ מאמרים זה

ות יעשירו את הידע ואת המודעות למורכבות ההתמודדות עם תופע, משפט וחברה

 . הפשיעה עמן מתמודדת משטרת ישראל

 
 
 
 
 
 
 

 ץ"נת          ,     גיא ניר
       

 ראש   חטיבת   המודיעין
 האגף לחקירות ולמודיעין       
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 ח מחקר"רמדבר 

 

מהווה המשך למסורת , "במחשבה תחילה"של  השלישיגיליון הצאתו לאור של 

מגולות הכותרת של העשייה  שהתפתחה בשנים האחרונות ומהווה את אחת

 .המקצועית במחלקה

המאמרים בקובץ זה מגוונים ועוסקים בסוגיות שונות המעסיקות את מחלקת 

עבור בניתוח גורמים , החל בניתוח תופעות פשיעה. המחקר בחטיבת המודיעין

ותופעות המשפיעים על מאפייני הפשיעה וכלה בהצגת דיסציפלינות להתמודדות 

 .עם הפשיעה

כפי , מחלקת המחקר משלבת כלי ניתוח ושיטות מחקר איכותניות וכמותיות

שילוב הכלים והדיסציפלינות מאפשר . שהדבר בא לידי ביטוי במאמרים שבפניכם

הכרה עמוקה ומדויקת יותר של המציאות עמה מתמודדת משטרת ישראל ומסייעת 

 .למען שיפור תחושת הביטחון של האזרח, בקידום יעדי הארגון

נכלל מאמר אחד הבוחן את תחת קטגוריית אכיפה ומודיעין כתב העת שבפניכם ב

התפתחות דיסציפלינות השיטור ומציע תפיסה חדשה המשלבת את מודל השיטור 

 .הקהילתי והמודל לשיטור מוכוון מודיעין

מאמר הסוקר את  : מאמרים ארבעהפשיעה נכללים תופעות תחת קטגוריית 

סוקר את מוקדי האלימות בקרב בני נוער ומאמר מאמר ה, תופעת הפדופיליה

מאמר נוסף  .הבוחן את הקשר בין קורבנות לעבירות מין לבין הפשיעה בתחום זה

 .בוחן את הקשר בין תופעת הסחר בסמים לארגוני טרור בעולם ובאזורנו

אקלימיות וחברתיות המשפיעות על בקובץ זה שני מאמרים העוסקים בתופעות 

. ראשון נבחן הקשר בין תופעות אקלימיות לבין תופעות פשיעהבמאמר ה. הפשיעה

במאמר שני נבחנה השפעתה של תופעת ההגירה מאפריקה על היקפי הפשיעה 

 . בישראל

המאמרים יעשירו את הידע של העוסקים בדבר וישפרו את הכרותינו תקווה כי  יאנ

 .עם הסביבה בה אנו פועלים

 
 

 מ"נצ  , אמיר בן טובים
 מודיעין  קר מח  ח "רמ
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על הדינאמיקה שבין הקורבן לבין : 9118 - 0891מין בישראל עברייני 

 המקרבן

 

 ק רונן ישי"רפ, שחר יונאיר "ד ק "רפ

 

. חמורה שבשל אופייה מעוררת דאגה רבה בחברהעבריינות מין מהווה תופעה חברתית 

 & Hanson) 9%רשמיים בעולם מראים כי שכיחות העבירה אינה עולה על  נתונים

Morton-Bourgon, 2005 .) לזיהוי מאפייני עברייני המין או גורמי הסיכון שעלולים

, להשפיע על ביצוע עבירות מין חוזרות ישנה חשיבות רבה בהתוויית מדיניות האכיפה

עבירות מין עוסק בזיהוי גורמי אחד מתחומי המחקר העיקריים ב .הענישה והטיפול

מסקירת הספרות (. רצידיביזם)הסיכון המשפיעים על ביצוע עבירות מין חוזרות 

 01%והמחקרים שבחנו נושא זה עולה כי שיעור הרצידיביזם בעבירות מין אינו עולה על 

(Hanson & Bussiere, 1998; Hanson & Morton-Bourgon, 2005; 

Rasmussen, 1999 .) במחקרים המבוססים על הערכות קליניות ודיווחים , עם זאתיחד

עצמיים של משתתפי המחקר וקרובי משפחתם נמצאו שיעורי רצידיביזם גבוהים יותר 

(Sipe, Ron, Jensen, & Everett, 1998 .) אחת הגישות לבחינת גורמי הסיכון

ייני מין דומה המשפיעים על ביצוע עבירות מין חוזרות מניחה כי דפוס הפשיעה של עבר

 ,Hanson & Bussiere)לדפוס הפשיעה של עבריינים אחרים שאינם עברייני מין 

כי למרבית עברייני המין הרצידיביסטים היסטוריה ממצאי המחקרים מעלים (. 1998

 ,Ford & Linney( )בנוסף לעבירות המין שביצעו)פלילית בגין ביצוע עבירות אחרות 

כי גורמי הסיכון המנבאים עבריינות חוזרת כללית , גישה זו טוענים תומכי, לפיכך(. 1995

  .יכולים לנבא בנוסף גם עבריינות מין חוזרת

בעשורים מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את עבירות המין שהתרחשו במדינת ישראל 

התפתחות וקורבנות חוזרת , (רצידיביזם)בהיבטי שכיחות עבירות מין חוזרות  האחרונים

 .הפלילית של מי שנפל קורבן לעבירת מיןהקריירה 
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 גורמי הסיכון בעבירות מין

מחקרים שבחנו את נושא הרצידיביזם בעבירות מין נטו לחלק את גורמי הסיכון לשתי 

גורמי סיכון דינאמיים , השנייה, גורמי סיכון סטאטיים או היסטוריים, האחת. קבוצות

(Hanson & Bussiere, 1998 .)יים הנם גורמים שאינם תלויים בזמן גורמי סיכון סטאט

להיות מוצא  יםיכול יםסיכון סטאטי מידוגמה לגור. ולכן הם נותרים קבועים ללא שינוי

הנם גורמי סיכון , גורמי סיכון דינאמיים. העבריין או הגיל שבו ביצע לראשונה עבירת מין

הימצאות העבריין להיות  יםיכול יםסיכון דינאמי מילגור אותדוגמ. המשתנים לאורך הזמן

מין קורבנותיו של ) או מין הקורבן לעבירת המין במקום במסגרת חברתית מסודרת

על אף שמספר המחקרים שבחנו את  .(עבריין המין עשוי להשתנות מעבירה לעבירה

ניתן לשרטט מספר , גורמי הסיכון המשפיעים על ביצוע עבירות מין חוזרות אינם רבים

עולה כי עבריין המין  מן המחקרים. יין המין הרצידיביסטקווי אופי לדמותו של עבר

בעל , צורך אלכוהול וסמים, יציב לאבעל מקום עבודה , הרצידיביסט נוטה להיות צעיר

 & Gendreau, Little)קרימינליות ובעל נטייה להתרועע עם עבריינים אחרים -דעות פרו

Goggin, 1996 .)חרים בילדים כקורבנותיהם בו, חלקם מפגינים נטיות מיניות חריגות

מבין המשתנים הדינאמיים טוענים . ועושים שימוש בכוח רב בזמן ביצוע עבירת המין

(Hanson & Bussiere, 1998 ) כי היסטוריה של עבירות מין הנו האינדיקאטור הטוב ביותר

מבין המשתנים הסטאטיים עולה כי הגיל בו החלו עברייני  .לניבוי עבריינות מין חוזרת

. מין לבצע עבירות מין מהווה אינדיקאטור בעל משמעות בניבוי עבריינות מין חוזרתה

עברייני מין שהחלו לבצע עבירות מין בגיל צעיר יותר היו בסיכון מוגבר לבצע עבירות מין 

 .חוזרות

ין לבין ביצוע עבירות מין חוזרות מתבסס על הקשר בין גיל תחילת ביצוע עבירות מ

מבחינה בין שתי קבוצות  התיאוריה הטיפולוגית(. Moffitt, 1993)הטיפולוגית התיאוריה 

קבוצת האחרת , (Life-course persistent) כרונייםקבוצת עבריינים , האחת: עבריינים

קבוצת  (.Adolescence-limited)עבריינים שעבריינותם מוגבלת לגיל ההתבגרות 

נוטה לבצע עבירות חמורות , מגיל צעיר העבריינים הכרוניים עוסקת בפעילות פלילית

שורשי התנהגותם . בגילאים צעירים יותר ובשיעורים גבוהים יותר לאורך זמן, יותר

פסיכולוגים -הפלילית מצויה בשילוב של בעיות ומצוקות משפחתיות לצד חסכים נוירו
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קבוצת . (Moffitt, 1993) שיצרה אצלם קרקע מכינה לסטייה כרונית במהלך חייהם

אחראית לחלק ( מכלל העבריינים 01%לרוב אינה עולה על )צומצמת זו של עבריינים מ

קיימת קבוצה גדולה של עבריינים שעבריינותם , לצדם .גדול מן הפעילות הפלילית

עבריינים אלה מעורבים במספר רב של . מוגבלת לתקופה קצרה וזמנית בגיל ההתבגרות

עם תום , בוצת העבריינים הכרונייםאולם בשונה מק, עבירות בתקופת התבגרותם

פעילותם הפלילית של חברי . תקופת ההתבגרות חלה ירידה תלולה בפעילותם הפלילית

גם לסוגים מסוימים של עבירות המייצגים שחרור  ,קבוצה זו מוגבלת בנוסף לתקופה

 ובשונה מסוגי העבירות המבוצעות על ידי עבריינים, לפיכך. מסמכות ופיקוח של מבוגרים

יטו עבריינים אלה לעסוק בפעילות פלילית הכוללת עבירות קלות כגון גניבה , םיכרוני

 .(Moffitt, 1993) וונדליזם

בדלות זו מזו העבריינים נ על בסיס התיאוריה הטיפולוגית ניתן להניח כי שתי אוכלוסיות

(. Carpentier, Leclerc, & Proulx, 2011)במספר מאפיינים בהתייחס לעבירות מין 

הם צפויים לבצע , קבוצת העבריינים הכרוניים תתאפיין בהתנהגות מינית אגרסיבית

ולא יהססו להפעיל , יהיו בעלי מספר רב של פרטנרים מיניים, עבירות מין בגיל צעיר

עבריינים אלה יבצעו את עבירות המין הקשות . אלימות קשה תוך כדי ביצוע עבירות מין

מנגד קבוצת . גבוהים ביותר לביצוע עבירות מין חוזרותביותר ויהיו בעלי הסיכויים ה

העבריינים שעבריינותם מוגבלת לגיל ההתבגרות תתאפיין בנטיות מיניות 

הם יבחרו את קורבנותיהם במפגשים חברתיים מאורגנים  ,כלומר .אופורטוניסטיות

מוש קסם אישי או שי, מניפולציות, ויעדיפו להשתמש בשכנוע מילולי( 'וכו, מסיבות)

לצורך על פני הפעלת כוח פיזי ואלימות או אמצעי נשק כלשהו בחומרים משכרים שונים 

 ,Vizard, Hichey, & McCrory)אישוש להנחה זו נמצא במחקר . ביצוע עבירת המין

, הראשונה. במאפיינים כלליים של שתי קבוצות עברייני מיןשבחן את ההבדלים ( 2007

, השנייה, (00לפני גיל )ת התעללות מינית בגיל מוקדם קבוצת עברייני מין שביצעו עביר

ממצאי (. 00לאחר גיל )קבוצת עברייני מין שביצעו עבירת התעללות מינית בגיל מאוחר 

הפגינו , שביצעו עבירות מין בגיל מוקדם, המחקר הראו כי קבוצת עברייני המין הראשונה

דול נפלו קורבן לטראומה חלקם הג, סוציאלית בגיל צעיר-התנהגות אגרסיבית ואנטי

ורובם גדלו , (פיזית או פסיכולוגית, כגון הזנחה או התעללות מינית)כלשהי בילדותם 
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בהשוואה לקבוצת , ללא מודלים חינוכיים חיובייםו ללא פיקוח, במשפחות לא מתפקדות

עוד נמצא כי קבוצת העבריינים שביצעו  .עברייני המין שביצעו עבירות מין בגיל מאוחר

, נשים, גברים)עבירות מין בגיל מוקדם נטו לבצע עבירות מין בסוגים שונים של קורבנות 

בתקופת גיל ההתבגרות יותר מאשר קבוצת העבריינים שביצעו עבירת ( ילדים ובגירים

  (.Vizard, Hichey, & McCrory, 2007)מאוחר מין בגיל 

הקריירה הפלילית של עברייני מין הראו כי עבריינים אלה אינם  מחקרים שבחנו את

חלק גדול מעברייני מין מבצעים עבירות . מגבילים עצמם לביצוע עבירות מין בלבד

 & ,Carpentier, Leclerc)נוספות שאינן עבירות מין לאורך הקריירה הפלילית שלהם 

Proulx, 2011.) עבריינים שביצעו עבירות מין  מחקרים נוספים שבחנו את המאפיינים של

 Van)בלבד לעומת עבריינים שביצעו בנוסף לעבירות מין גם עבירות שאינן עבירות מין 

Wijk, Mali, & Bullense, 2007 ) הראו כי שיעור הרצידיביזם בקרב קבוצת העבריינים

 לא ביצעו עבירות מין( 91%)שביצעו עבירות מין בלבד היה נמוך מאוד ורובם המכריע 

ניתוח קבוצת העבריינים שביצעו בנוסף לעבירות המין גם עבירות שאינן עבירות . נוספות

עבירתם הראשונה הייתה , מין העלה כי הקריירה הפלילית שלהם החלה בגיל צעיר

עבירות הרכוש עלתה בצורה  עבירת מין אך עם התפתחות הקריירה הפלילית שכיחות

 .ניכרת

 ,e.g., Hanson & Morton-Bourgon)מספר מחקרים התפתחות עבריינות מין נקשרה ב

המניחה את התשתית , לגדילה בסביבה משפחתית שאינה יציבה או תומכת( 2005

ממצאי מחקרים מראים כי סיכוייו של ילד לבצע עבירות מין לפני . להתנהגות מינית סוטה

(. Carpentier, Leclerc, & Proulx, 2011)עולים אם הוריו נפלו קורבן לעבירות מין  09גיל 

היעדר סביבה משפחתית יציבה יוצרת אצל עבריין המין , לדברי מצדדי גישה זו

בעיות אלה . הפוטנציאלי בעיות חברתיות רבות לרבות חוסר אמון באנשים ועוינות

 Hanson)בדידות והתחברות לעבריינים אחרים , ניכור, עלולות להוביל לדחייה חברתית

& Morton-Bourgon, 2005 .) מכלול הבעיות החברתיות עלול להוביל להתפתחות

הטומנת בחובה אמונות ודעות , אנוכית ואף עוינת, לקויהמערכת יחסים אינטימית 

 .המאפשרות ביצוע יחסי מין ללא הסכמה
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אחת האמונות הרווחות גורסת כי קיים קשר בין ביצוע עבירות מין לבין היסטוריה של 

חלקם , ממצאי המחקרים שבחנו זאת לא היו אחידים .יניםקורבנות מין בקרב אותם עברי

הראו כי קיים קשר בין עברייני מין לבין ההיסטוריה האישית שלהם שכללה קורבנות 

 ,Ford & Linney, 1995; Hanson & Bussiere, 1998; Rasmussen)לעבירת מין בילדותם 

 (.Hanson & Morton-Bourgon, 2005)ואילו אחרים טענו כי לא קיים קשר כזה , (1999

רוב המחקרים שהצביעו על הקשר בין היסטוריה של קורבנות לעבירות מין לבין ביצוע 

. עבירות מין חוזרות התבססו על ביצוע ראיונות עם מספר מצומצם של עברייני מין

יצוע בני נוער שהורשעו בגין ב 99במחקר שבחן את ההיסטוריה הקורבנית של , למשל

 נפלו קורבן לעבירות מין כשהיו ילדים( 99%)מצא כי חמישה נערים נעבירות מין 

(Becker, Kaplan, Cunningham, & Karou, 1986) . ברוב המקרים עבירות המין בוצעו

שבחן את ההיסטוריה  (Smith, 1988) במחקר אחר. בהם על ידי קרוב משפחה

ראיונות עלה כי בין  באמצעות ביצועבני נוער שביצעו עבירות מין  151הקורבנית של 

ממצאים נוספים . מבני הנוער אלו היו קורבנות להתעללות מינית 29% –ל  08%

ממחקר זה הראו כי בני נוער בעלי היסטוריה קורבנית של עבירות מין נטו לבצע עבירות 

מין חמורות יותר ובילדים בגילאים צעירים יותר מאשר בני נוער בעלי היסטוריה קורבנית 

בני נוער  23בניתוח קליני שבוצע באמצעות עריכת ראיונות עם  .ת פיזיתשל התעללו

עברו ( 32%)נערים  92נמצא כי , (Pierce & Pierce, 1987)שביצעו עבירות מין 

חוו התעללות מינית בילדותם על ידי ( 12%)נערים  03ואילו , התעללות פיזית בילדותם

 .בני משפחתם

שיעור ( א: )עברייני מין מדגישה מספר היבטים הספרות התיאורטית בנושא, לסיכום

( ב) ;הרצידיביזם בקרב עברייני מין המתבסס על נתוני רשויות האכיפה אינו גבוה

ככל ( ג) ;קורבנות לעבירות מין מצויים בסיכון גבוה לביצוע עבירות מין ועבירות פליליות

כך גדלים , שגיל הקורבנות לעבירות מין מוקדם יותר ועבירת המין שבוצעה חמורה יותר

היבטים לבחון  ,אם כן, מטרת המחקר הנוכחי היא. סיכויי הקורבנות להפוך לעברייני מין

   . עברייני המין במדינת ישראל לאורך תקופת מעקב ארוכה אלה בקרב
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 הליך המחקר

 חקובץ הנתונים לניתו

לכל הפחות תיק פלילי אחד בגין קובץ הנתונים כלל את כלל החשודים שנפתחו להם 

קובץ הנתונים . וקורבנותיהם 9118ועד לסוף שנת  0891מאז שנת  1מיןביצוע עבירת 

שנפתחו כנגד , תיקים פליליים שנפתחו בגין ביצוע עבירות מין 50,359הראשוני כלל 

רבע מן התיקים הפליליים חסרו , יחד עם זאת. ותקורבנ 25,153עבריינים וכלל  19,923

קובץ הנתונים הסופי לניתוח כלל . פרטים מלאים של הקורבנות ואלה הושמטו מהניתוח

מכלל התיקים בקובץ  33%)תיקים פליליים שנפתחו בגין ביצוע עבירות מין  28,952

 21,113 –ו  (מכלל העבריינים בקובץ המקורי 33.3%)עבריינים  29,339כנגד ( המקורי

 (.מכלל הקורבנות בקובץ המקורי 83%)קורבנות 

 משתני המחקר

משתני המחקר הנוכחי מבוססים על טהרת נתוני , בשונה ממחקרי קורבנות קודמים

משתני המחקר המאפיינים את . המרשם הפלילי ומתייחסים למאפייני העבריין והקורבן

 1, גרוש – 2, נשוי – 9, רווק – 0) ימצב משפחת, (נקבה – 9, זכר – 0) מין: העבריין הם

 5, נוצרי – 1, ערבי נוצרי – 2, מוסלמי ערבי – 9, יהודי – 0, לא ידוע – 1) דת, (אלמן –

, ראשונה גיל בעת ביצוע עבירת מין, גיל בעת ביצוע עבירה כלשהי ראשונה, (דרוזי –

קרובי , דודות/דודים, אחיות/אחים, הורים) הימצאות קרובי משפחה של העבריין במאסר

 (אחר, סמים, רכוש, אלימות, מין) סוג העבירה הראשונה שבוצעה, (משפחה אחרים

עבירות , אינוס ובעילה שלא כחוק, אינוס בכוח או באיומים) וסוגי עבירות המין שבוצעו

בי מעשה מגונה בפומ, מעשה מגונה שלא בכוח, מעשה מגונה בכוח, בלתי טבעיות

, (נקבה – 9, זכר – 0) מין: משתני המחקר המאפיינים את הקורבן הם. (והטרדה מינית

, יהודי – 0, לא ידוע – 1) דת, (אלמן – 1, גרוש – 2, נשוי – 9, רווק – 0) מצב משפחתי

 גיל בעת קורבנות ראשונה, (דרוזי – 5, נוצרי – 1, ערבי נוצרי – 2, מוסלמי ערבי – 9

                                                           
1
, אינוס ובעילה שלא כחוק, אינוס בכוח או באיומים: הבאות עבירות מין כוללות את העבירות 

מעשה מגונה בפומבי , מעשה מגונה שלא בכוח, מעשה מגונה בכוח, עבירות בלתי טבעיות
 .והטרדה מינית
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 – 0)מקום הקורבנות ו( 3זר – 9, 2מוכר – 0) בין הקורבן לעברייןזיקה , בעבירת מין

 (אחר – 1, מוסדות חינוך – 2, בתי מגורים – 9, רחובות

 מדידת רצידיביזם בקרב עברייני המין וקורבנות חוזרת

המונח רצידיביזם או עבריינות חוזרת מתייחס לביצוע התנהגות פלילית חוזרת לאורך 

מעצרים , מאסרים חוזרים, לרוב באמצעות הרשעות חוזרותרצידיביזם נמדד . זמן

לממצאים מנוגדים , שונות רבה זו הובילה לא אחת. תיקים פליליים חוזרים ועוד, חוזרים

מחקרים שיעור הרצידיביזם בקרב עברייני מין ב. שהצביעו על שיעורי רצידיביזם שונים

ובמרבית המחקרים  ,(Hanson & Morton-Bourgon, 2005) 01%על , בעולם אינו עולה

רצידיביזם בקרב עברייני מין במחקר הנוכחי . הוא מבוסס על דיווח עצמי של העבריין

קורבנות חוזרת הוגדרה . נמדד באמצעות פתיחת תיק פלילי שני בגין ביצוע עבירת מין

 .מין בשני תיקים פליליים או יותרמי שנפל קורבן לעבירת : באופן דומה

 אסטרטגיה מחקרית

מטרת הניתוח הייתה לבחון . הקורבן נותחו תחילה ברמה התיאוריתמאפייני העבריין ו 

השני נערך ניתוח שתכליתו  בשלב. את המאפיינים השונים ומערכת יחסי הגומלין ביניהם

הייתה לבחון מי מבין אלה שנפלו קורבן לעבירות מין הפכו בעצמם לעבריינים בכלל 

מסוג  נערך ניתוח רב משתנילצורך כך  .באחרים בפרטולעבריינים שביצעו עבירות מין 

שמטרתו הייתה לבחון את המשתנים  (Logistic Regression)רגרסיה לוגיסטית 

המשתנה  זה בניתוח .על הפיכתם של קורבנות עבירות מין לעברייני מיןהמשפיעים 

לבין מי שנפל , התלוי מבחין בין מי שנפל קורבן לעבירות מין והפך לעבריין מין בעצמו

 .קורבן לעבירות מין אך לא הפך לעבריין מין

                                                           
2
 .הנה זיקה שבה בין העבריין לבין הקורבן ישנה קרבה משפחתית כלשהי" מוכר"זיקה מסוג  
3
ר קרבה משפחתית בין העבריין לקורבן ואולם אין היא מצביעה על היעד" זר"זיקה מסוג  

במחקר אחר המבוצע במחלקת המחקר בנושא עברייני מין . מצביעה על חוסר היכרות כללית
מצביעה על היכרות כשלהי בין העבריין לבין " זר"עולה כי ברוב מוחלט של המקרים זיקה מסוג 

 (.גורם מפקח ועוד, מטפל, ידיד, מכר)הקורבן 
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 תוצאות

 מאפייני עברייני מין וקורבנות עבירות מין

הראה כי מרבית עברייני המין הנם  ,0המופיע בטבלה , ניתוח מאפייני עברייני המין

מאפיינים נוספים (. 23.1%)או רווקים ( 13.2%)ורובם נשואים , יהודים( 89.3%)גברים 

ואילו הגיל הממוצע ( 90.1חציון ) 95.9גיל תחילת העבריינות הממוצע עמד על הראו כי 

  -עוד עולה מן הטבלה כי ל (. 93.1חציון ) 98.2בעת ביצוע עבירת מין ראשונה עמד על 

 03% –ול , ות הורה אחד שהיה נתון בעבר במאסרלפח המכלל העבריינים הי 9.9%

 –נתון בולט נוסף מראה כי ל . מכלל העבריינים היו אחים שהיו נתונים בעבר במאסר

( קרובי משפחה מדרגה שלישית)מכלל העבריינים היו קרובי משפחה אחרים  25.9%

ם בוצעו חלק, (23%)רוב עבירות המין בוצעו בבתי מגורים . שהיו נתונים בעבר במאסר

 0נתון אחר העולה מטבלה  (.3.0%)ומיעוטם בוצעו במוסדות חינוך ( 08.8%)ברחובות 

 .מראה כי כמחצית מן העבריינים החלו את הקריירה הפלילית שלהם בביצוע עבירת מין

מכלל התיקים ( תיקים 99,389) 53.9% הראתה כי 4התפלגות סוגי עבירות המין

מן ( תיקים 9,180) 90.3% ,מעשה מגונה בכוח תהפליליים בעבירות מין כללו עביר

 1,191) 00.1%, אינוס בכוח או באיומיםהתיקים הפליליים בעבירות מין כללו עבירת 

 00.2%, אינוס ובעילה שלא כחוקהתיקים הפליליים בעבירות מין כללו עבירת מן ( תיקים

 3.1%, בפומבימעשה מגונה התיקים בעבירות מין כללו עבירת מן ( תיקים 1,122)

 1.9% ,מעשה מגונה שלא בכוחהתיקים בעבירות מין כללו עבירת מן ( תיקים 9,512)

 238) 1.8% -הטרדה מינית ו  התיקים בעבירות מין כללו עבירתמן ( תיקים 0,319)

 .עבירות בלתי טבעיות התיקים בעבירות מין כללומן ( תיקים

                                                           
4
העבירה (. למשל גניבת רכב לביצוע שוד)רוע פלילי ניתן ליחס לעבריין עד ארבע עבירות באי 

, לפיכך. הראשונה שדווחה הנה העבירה החמורה ביותר שביצע העבריין באירוע הפלילי
סיכום של התפלגות , כמו כן. התפלגות עבירות המין נבחנה ביחס לכל העבירות שדווחו לעבריין

מכיוון שעבירות מין שונות יכולות להופיע באותו תיק  011% –ה שווה ל התיקים באחוזים אינ
 . פלילי
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9118 – 0891מאפייני עברייני המין בין השנים . 0טבלה    

   
 ממוצע אחוז כמות

סטיית 
 תקן

מאפייני 
 העבריין

 מין
 98.6% 32,313 גברים

  
 1.4% 455 נשים

  

 מצב משפחתי

 36.4% 11,930 רווק
  

 47.3% 15,490 נשוי
  

 14.9% 4,876 גרוש
  

 1.4% 457 אלמן
  

 דת

 0.5% 162 לא ידוע
  

 71.9% 23,561 יהודים
  

 23.7% 7,779 ערבים-מוסלמים
  

 0.1% 18 ערבים-נוצרים
  

 2.3% 739 נוצרים
  

 1.6% 509 דרוזים
  

בת זוג /בן
 aבמאסר

בת זוג לא היו /בן
 במאסר

32,634 99.7% 
  

בת זוג היו /בן
 במאסר

82 0.3% 
  

 aהורים במאסר

הורים לא היו 
 במאסר

30,042 91.8% 
  

 8.2% 2,674 הורים היו במאסר
  

 aילדים במאסר

ילדים לא היו 
 במאסר

32,042 97.9% 
  

 2.1% 674 ילדים היו במאסר
  

אחיות /אחים
 aבמאסר

אחיות לא היו /אחים
 במאסר

27,158 83.0% 
  

אחיות היו /אחים
 במאסר

5,558 17.0% 
  

דודות /דודים
 aבמאסר

לא היו דודות /דודים
 במאסר

32,519 99.4% 
  

דודת היו /דודים
 במאסר

197 0.6% 
  

קרובי משפחה 
 aאחרים במאסר

קרובי משפחה 
אחרים לא היו 

 במאסר
21,210 64.8% 

  

קרובי משפחה 
 אחרים היו במאסר

11,506 35.2% 
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סוג העבירה 
הראשונה 
 שבוצעה

 50.5% 16,562 מין
  

 14.1% 4,615 אלימות
  

 7.0% 2,307 רכוש
  

 2.1% 675 סמים
  

 26.3% 8,609 אחר
  

מקום ביצוע 
 העבירה

 19.9% 6,530 רחובות
  

 37.0% 12,112 בתי מגורים
  

 7.1% 2,342 מוסדות חינוך
  

 36.0% 11,784 אחר
  

התפלגות סוגי 
 עבירות המין 

אינוס בכוח או 
 באיומים

7,455 20.2% 
  

ובעילה שלא אינוס 
 כחוק

3,522 9.6% 
  

עבירות בלתי 
 טבעיות

254 0.7% 
  

 52.1% 19,200 מעשה מגונה בכוח
  

מעשה מגונה שלא 
 בכוח

2,060 5.6% 
  

מעשה מגונה 
 בפומבי

3,255 8.8% 
  

 3.0% 1,091 הטרדה מינית
  

ממוצע גיל תחילת 
    עבריינות כללי

25.8 13.8 

בעת גיל ממוצע 
עבירת מין ביצוע 

 ראשונה
   

29.3 14.2 

-10-



 9118 - 0891עברייני מין בישראל  

 

a  עבריינים חסרו נתוני מאסרי קרובי משפחה 59 –ל 

b לפי העבירה החמורה  –תיקים פליליים בגין ביצוע עבירות מין  23,923כ נפתחו "סה

העבירה החמורה שדווחה לעבריין לא הייתה ( 9,103)ביתרת התיקים . שדווחה לעבריין
 .עבירת מין

 

 

נתוני הטבלה מעלים כי רוב הקורבנות הן . 9מאפייני קורבנות עבירות מין מופיע בטבלה 

רוב מוחלט של (. 19.9%)וחלקן נשואות ( 29.3%)חלקן רווקות , (91.3%)נשים 

רוב הקורבנות (. 3.3%)ערביות  –ומקצתן מוסלמיות ( 98.9%)הקורבנות הן יהודיות 

מורים כי  9הממצאים העולים מטבלה . רים יחסיתנפלו קורבן לעבירות מין בגילאים צעי

עוד עולה כי במרבית (. 90חציון ) 91.3גיל הקורבנות הממוצעת הראשונה עמד על 

וברבע מן המקרים ( 55.1%)המקרים הזיקה בין הקורבן לבין העבריין אינה ידועה 

 .הייתה היכרות מוקדמת בין הקורבן לבין העבריין( 92.0%)
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  9118 – 0891מאפייני קורבנות עבירות מין בין השנים . 9טבלה 

   
 ממוצע אחוז כמות

סטיית 
 תקן

מאפייני 
 הקורבן

 מין
 19.3% 6,576 גברים

  
 80.7% 27,470 נשים

  

מצב 
 משפחתי

 38.7% 13,183 רווק
  

 42.2% 14,382 נשוי
  

 17.0% 5,800 גרוש
  

 2.0% 681 אלמן
  

 דת

 0.2% 75 ידועלא 
  

 89.8% 30,587 יהודים
  

-מוסלמים
 ערבים

2,627 7.7% 
  

 0.0% 1 ערבים-נוצרים
  

 1.6% 530 נוצרים
  

 0.7% 226 דרוזים
  

זיקה בין 
הקורבן לבין 

 העבריין

זר
5

 18,717 55.0% 
  

 23.1% 7,878 מוכר
  

 21.9% 7,451 לא ידוע
  

גיל בעת 
קורבנות 
ראשונה 

 בעבירת מין
   

24.2 12.5 

 

נתונים אלה מורים כי קיימים  .2שיעורי הרצידיביזם והקורבנות החוזרת מופיעים בטבלה 

עבריינים שביצעו לכל הפחות עבירת מין אחת שבגינה נפתח להם  29,339באופן כללי 

שנפתחו להם לכל הפחות שני ( 00.5%)עבריינים  2,339קיימים , בנוסף. תיק פלילי

מכלל עברייני המין נפתחו  0.3% –עוד עולה כי ל . תיקים פליליים בגין ביצוע עבירת מין

העומד  ,שיעור רצידיביזם זה. לכל הפחות ארבעה תיקים פליליים בגין ביצוע עבירות מין

. נוספות לרוב עברייני מין אינם נוטים לחזור ולבצע עבירות מיןמראה כי  ,00.5%על 

                                                           
5
בין העבריין לבין הקורבן מצביעה על חוסר קרבה משפחתית בין העבריין " זר"זיקה מסוג  

במחקר אחר המבוצע במחלקת המחקר . לקורבן ואולם אין היא מצביעה על חוסר היכרות כללית
מצביעה על היכרות כשלהי " זר"כי ברוב מוחלט של המקרים זיקה מסוג  בנושא עברייני מין עולה

 (.  גורם מפקח ועוד, חבר, מטפל, ידיד, מכר)בין העבריין לבין הקורבן 
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. 8.8%מראים כי שיעור זה עומד על  2שיעורי הקורבנות החוזרת העולים מטבלה 

 . 9118 – 0891אנשים נפלו קורבן לעבירות מין לפחות פעמיים בין השנים  2,291

 

 
התפלגות שיעורי הרצידיביזם בקרב עברייני מין ושיעורי הקורבנות . 3טבלה 

 החוזרים

  
 עבריינים רצידיביסטים

 

  
 אחוז מספר עבריינים

 

מספר התיקים 
 הפליליים

לעבריין  שנפתחו
בגין ביצוע עבירת 

 מין

1 32,768 100.0% 
 

2 3,778 11.5% 
 

3 1,136 3.5% 
 

4 538 1.6% 
 

5 290 0.9% 
 

6 177 0.5% 
 

7 119 0.4% 
 

8 92 0.3% 
 

9 73 0.2% 
 

10+ 56 0.2% 
 

 

מטבלה זו עולה . 1ביחס לגברים ונשים מופיע בטבלה ניתוח שיעורי הקורבנות החוזרת 

מן  8.9%, למשל. כי באופן כללי נמצאו שיעורי קורבנות חוזרת דומים בקרב גברים ונשים

 .בקרב הנשים 01%הגברים נפלו לפחות פעמיים קורבן לעבירת מין לעומת 
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ונשיםהתפלגות שיעורי קורבנות חוזרים בעבירות מין בקרב גברים . 4טבלה   

  

מספר 
הקורבנות 

 (כללי)
 אחוז

מספר 
קורבנות 

 (גברים)
 אחוז

מספר 
קורבנות 

 (נשים)
 אחוז

ת וקורבנ
 חוזרת

1 34,046 100% 6,576 
100.0

% 
27,470 100% 

2 1,648 4.8% 208 3.2% 1,440 5.2% 

3 235 0.7% 44 0.7% 191 0.7% 

4 63 0.2% 16 0.2% 47 0.2% 

5 23 0.1% 6 0.1% 17 0.1% 

6
+ 

15 0.0% 5 0.1% 10 0.0% 

 

 קורבנות מין שהפכו לעברייני מין

אחת הטענות העולות מן הספרות הויקטימולוגית גורסת כי מי שנפל קורבן לעבירת מין 

קורבנות  21,113ניתוח הנתונים העלה כי מכלל . עלול להפוך בעצמו לעבריין מין

( 99.1%)מקורבנות אלה  8,515 –ל , 9118 – 0891לעבירות מין שדווחו בין השנים 

במרבית המקרים עבירת המין שבוצעה בקורבן קדמה לעבירות . נמצא רישום פלילי

מן הקורבנות  38.2% –ניתוח הנתונים הראה כי ל . שהתבצעו על ידיו מאוחר יותר

נפתחו תיקים פליליים כחשודים , (3,530)לעבירות מין שנפתחו להם תיקים פליליים 

מן הקורבנות לעבירות  91.3% –ואילו ל , חר התאריך שבו בוצעה בהם עבירת מיןלא

נפתחו תיקים פליליים כחשודים לפני עבירת , (0,831)מין שנפתחו להם תיקים פליליים 

בכל ) 9118 - 0891ניתוח כלל אוכלוסיית הקורבנות בין השנים . המין שבוצעה בהם

ורבנות החלו לבצע עבירות פליליות לאחר בלבד מן הק 02% –העלה כי כ ( העבירות

נתונים אלה מורים כי סיכויי קורבנות לעבירות מין להפוך . שנפלו קורבן לעבירה פלילית

 .לעבריינים גדולים יותר מאשר באוכלוסיית הקורבנות הכללית

, מקורבנות עבירות המין היו גברים 91% –כי על אף ש , ניתוח הנתונים הראה בנוסף

עמד ( מי שנפל קורבן לעבירת מין והפך לעבריין)התיקים הפליליים שנפתחו  חלקם מכלל

 –חלקן של הנשים מכלל הקורבנות עמד על כ (. תיקים פליליים 91,993) 11.5%על 
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מי שנפלה קורבן לעבירת מין והפכה )אולם חלקן מכלל התיקים הפליליים , 91%

 (.תיקים פליליים 21,333) 58.5%עמד על ( לעבריינית

המידה בה השפיעה עבירת המין שבוצעה במי שנפל קורבן לעבירת מין והפך לעבריין 

קבוצות אלה נבדלות בחומרת )נבחנה ביחס לשלוש קבוצות קורבנות שהפכו לעבריינים 

מי שנפלו קורבן ( א( : )העבירות שבוצעו כלפיהם כאשר היו קורבנות לעבירות מין

מי שנפלו ( ב) ;(עבריינים 3,530)ירות פליליות לעבירת מין כלשהי לפני שהחלו לבצע עב

מי שנפלו ( ג) ;(עבריינים 9,899)קורבן לעבירת אונס לפני שהחלו לבצע עבירות פליליות 

התפלגות (. עבריינים 313)שקדמה לעבירות הפליליות  05קורבן לעבירת אונס לפני גיל 

סיית העבריינים העבירות בקבוצות אלה הושוותה להתפלגות העבירות בקרב אוכלו

מטרת ההשוואה הייתה לבחון . 9118 – 0891הכללית שדווחה למשטרה בין השנים 

באיזו מידה שונה התפלגות עבירות המין בקבוצות שנבדקו מההתפלגות הקיימת 

 . 65השוואת התפלגות העבירות מופיעה בטבלה . באוכלוסייה הכללית

. כ התיקים הפליליים"ות לבין סהכ העביר"האחוז המופיע בטבלה מחושב כיחס בין סה

פרשנות הממצאים מתבטאת ביחס לאחוז התיקים שכללו את העבירות , לפיכך

בעמודה של כלל אוכלוסיית העבריינים מראים הנתונים כי , למשל. 5המתוארות בטבלה 

מספר התיקים הפליליים הכללי עומד על . עבירות אלימות חמורות 009,031קיימים 

        ) 2.21%וז המתייחס לעבירות ולתיקים אלה הנו והאח, 2,310,223

, מכלל התיקים הפליליים 2.21%פרשנות לאחוז זה היא כי (.               

פרשנות שאר האחוזים . כללו עבירת אלימות חמורה, באוכלוסיית העבריינים הכללית

 מכלל התיקים הפליליים 0.3%נתוני הטבלה מורים כי . מתבצעת באופן דומה

אחוז זה עולה בצורה ניכרת ביחס . כללו עבירות מין, באוכלוסיית העבריינים הכללית

בקבוצת העבריינים שנפלו קורבן , למשל. לשאר שלוש קבוצות ההשוואה האחרות

אחוז התיקים הפליליים שנפתחו לחברי , לעבירת מין לפני שהחלו לבצע עבירות פליליות

(. מאוכלוסיית העבריינים הכללית 9.9פי ) 1.5%קבוצה זו שכללו עבירות מין עמד על 

אחוז התיקים הפליליים שכללו עבירות מין שנפתחו לעבריינים שנפלו קורבן לעבירת 

יותר מאוכלוסיית  2.9פי ) 5.9%אונס לפני שהחלו לבצע עבירות פליליות עמד על 

                                                           
6
 .חושבה ביחס לכל העבירות שדווחו לעבריין 5ההתפלגות המוצגת בטבלה  
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חו אחוז התיקים הפליליים שכללו עבירות מין שנפת, לבסוף(. העבריינים הכללית

עמד על , שקדמה לעבירות הפליליות 05לעבריינים שנפלו קורבן לעבירת אונס לפני גיל 

ממצאים אלה עשויים להצביע כי (. יותר מאוכלוסיית העבריינים הכללית 1.0פי ) 3.3%

ככל שעבירת המין שבוצעה בקורבן הייתה חמורה יותר ובגילאים צעירים גדלים סיכויי 

 .בעצמו הקורבן להפוך לעבריין מין
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( לפי כל העבירות שדווחו לעבריין)התפלגות סוגי העבירות . 5טבלה 

באוכלוסיית העבריינים הכללית לעומת אוכלוסיות עבריינים שנפלו קורבן 

 לעבירת מין קודם לביצוע עבירות פליליות

 

כלל אוכלוסיית 
העבריינים 

(0,0,4,904 
 (עבריינים

 

אוכלוסיית 
העבריינים 

שנפלו 
קורבן 

לעבירת מין 
שקדמה 
לעבירות 
הפליליות 

(,,5,0 
 (עבריינים

 

אוכלוסיית 
העבריינים 

שנפלו קורבן 
לאונס 
שקדם 

לעבירות 
הפליליות 

(9,899 
 (עבריינים

 

אוכלוסיית 
העבריינים 

שנפלו 
קורבן לאונס 

 05לפני גיל 
שקדם 
 לעבירות

הפליליות 
(,4, 

 (עבריינים

 
 נשים גברים

 
 'נש 'גב

 
 'נש 'גב

 
 'נש 'בג

כ עבירות "סה
 בטחון ומדינה

אחוז מהתיקים 
 הפליליים

343,0
99 

7,643 
 

279 93 
 

78 49 
 

36 14 

9.50
% 

1.60
%  

1.4
0% 

0.3
0%  

1.2
0% 

0.4
0%  

1.3
0% 

0.5
0% 

כ עבירות "סה
 אלימות חמורה
אחוז מהתיקים 

 הפליליים

118,1
60 

11,05
1  

528 599 
 

180 302 
 

92 63 

3.30
% 

2.30
%  

2.7
0% 

2.2
0%  

2.7
0% 

2.4
0%  

3.4
0% 

2.3
0% 

 כ עבירות מין"סה
אחוז מהתיקים 

 הפליליים

57,21
9 

705 
 

875 66 
 

353 26 
 

180 3 

1.60
% 

0.10
%  

4.5
0% 

0.2
0%  

5.2
0% 

0.2
0%  

6.6
0% 

0.1
0% 

כ עבירות "סה
 סמים

אחוז מהתיקים 
 הפליליים

411,3
85 

44,86
8  

2,0
58 

3,3
33  

743 
1,8
55  

328 471 

11.40
% 

9.20
%  

10.
60
% 

12.
30
% 

 

11.
00
% 

14.
50
% 

 

12.
10
% 

17.
00
% 

כ עבירות "סה
 מוסר

אחוז מהתיקים 
 הפליליים

39,50
8 

13,28
8  

137 523 
 

24 253 
 

8 89 

1.10
% 

2.70
%  

0.7
0% 

1.9
0%  

0.4
0% 

2.0
0%  

0.3
0% 

3.2
0% 

כ עבירות "סה
 שוד

אחוז מהתיקים 
 הפליליים

28,92
0 

995 
 

284 110 
 

102 59 
 

42 19 

0.80
% 

0.20
%  

1.5
0% 

0.4
0%  

1.5
0% 

0.5
0%  

1.5
0% 

0.7
0% 
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כלל אוכלוסיית 
העבריינים 

(0,0,4,904 
 (עבריינים

 

אוכלוסיית 
העבריינים 

שנפלו 
קורבן 

לעבירת מין 
שקדמה 
לעבירות 
הפליליות 

(,,5,0 
 (עבריינים

 

אוכלוסיית 
העבריינים 

שנפלו קורבן 
לאונס 
שקדם 

לעבירות 
הפליליות 

(9,899 
 (עבריינים

 

אוכלוסיית 
העבריינים 

שנפלו 
קורבן לאונס 

 05לפני גיל 
שקדם 
 לעבירות

הפליליות 
(,4, 

 (עבריינים

 
 נשים גברים

 
 'נש 'גב

 
 'נש 'גב

 
 'נש 'בג

כ עבירות "סה
התפרצות 

 לדירה
אחוז מהתיקים 

 הפליליים

216,4
10 

5,535 
 

2,1
05 

430 
 

986 269 
 

459 87 

6.00
% 

1.10
%  

10.
80
% 

1.6
0%  

14.
60
% 

2.1
0%  

16.
90
% 

3.1
0% 

כ עבירות "סה
 גניבת רכב

אחוז מהתיקים 
 הפליליים

269,2
11 

3,612 
 

2,1
67 

297 
 

998 159 
 

352 41 

7.50
% 

0.70
%  

11.
10
% 

1.1
0%  

14.
80
% 

1.2
0%  

13.
00
% 

1.5
0% 

כ עבירות "סה
החזקת רכוש 

 גנוב
אחוז מהתיקים 

 הפליליים

144,9
82 

8,712 
 

745 560 
 

264 312 
 

137 94 

4.00
% 

1.80
%  

3.8
0% 

2.1
0%  

3.9
0% 

2.4
0%  

5.0
0% 

3.4
0% 

כ עבירות "סה
 סדר ציבורי

מהתיקים אחוז 
 הפליליים

324,2
95 

50,95
2  

1,6
57 

2,6
55  

516 
1,1
20  

250 217 

9.00
% 

10.40
%  

8.5
0% 

9.8
0%  

7.7
0% 

8.7
0%  

9.2
0% 

7.8
0% 

כ עבירות "סה
 אלימות קלה

אחוז מהתיקים 
 הפליליים

797,8
67 

178,6
14  

4,7
35 

9,8
59  

1,3
50 

4,3
21  

523 907 

22.20
% 

36.60
%  

24.
30
% 

36.
40
% 

 

20.
10
% 

33.
70
% 

 

19.
30
% 

32.
70
% 

כ עבירות "סה
 הסגת גבול

אחוז מהתיקים 
 הפליליים

80,09
5 

14,98
8  

582 919 
 

189 394 
 

86 73 

2.20
% 

3.10
%  

3.0
0% 

3.4
0%  

2.8
0% 

3.1
0%  

3.2
0% 

2.6
0% 

369,253,06כ עבירות "סה
 

2,62,8
 

1,01,4
 

443 365 
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כלל אוכלוסיית 
העבריינים 

(0,0,4,904 
 (עבריינים

 

אוכלוסיית 
העבריינים 

שנפלו 
קורבן 

לעבירת מין 
שקדמה 
לעבירות 
הפליליות 

(,,5,0 
 (עבריינים

 

אוכלוסיית 
העבריינים 

שנפלו קורבן 
לאונס 
שקדם 

לעבירות 
הפליליות 

(9,899 
 (עבריינים

 

אוכלוסיית 
העבריינים 

שנפלו 
קורבן לאונס 

 05לפני גיל 
שקדם 
 לעבירות

הפליליות 
(,4, 

 (עבריינים

 
 נשים גברים

 
 'נש 'גב

 
 'נש 'גב

 
 'נש 'בג

 גניבות אחרות
אחוז מהתיקים 

 הפליליים

02 7 61 56 78 43 

10.30
% 

10.90
%  

13.
60
% 

10.
50
% 

 

16.
00
% 

11.
20
% 

 

16.
30
% 

13.
20
% 

כ עבירות "סה
 ונדליזם

אחוז מהתיקים 
 הפליליים

254,1
64 

31,49
5  

1,7
95 

1,9
49  

577 934 
 

236 226 

7.10
% 

6.50
%  

9.2
0% 

7.2
0%  

8.6
0% 

7.3
0%  

8.7
0% 

8.1
0% 

כ עבירות "סה
 זיוף ומרמה

אחוז מהתיקים 
 הפליליים

312,1
98 

68,11
7  

1,4
37 

2,0
25  

465 862 
 

84 163 

8.70
% 

14.00
%  

7.4
0% 

7.5
0%  

6.9
0% 

6.7
0%  

3.1
0% 

5.9
0% 

כ עבירות "סה
חוק הכניסה 

 לישראל
אחוז מהתיקים 

 הפליליים

481,7
41 

10,24
9  

365 213 
 

146 122 
 

31 14 

13.40
% 

2.10
%  

1.9
0% 

0.8
0%  

2.2
0% 

1.0
0%  

1.1
0% 

0.5
0% 

עבירות כ "סה
 איומים

אחוז מהתיקים 
 הפליליים

399,4
97 

75,02
1  

2,9
00 

5,3
64  

821 
2,4
44  

290 456 

11.10
% 

15.40
%  

14.
90
% 

19.
80
% 

 

12.
20
% 

19.
00
% 

 

10.
70
% 

16.
40
% 

כ עבירות "סה
 נחלת המשפט

אחוז מהתיקים 
 הפליליים

205,7
84 

54,79
3  

1,8
96 

3,9
17  

662 
1,9
60  

298 493 

5.70
% 

11.20
%  

9.7
0% 

14.
50
% 

 
9.8
0% 

15.
30
% 

 

11.
00
% 

17.
80
% 

כ עבירות "סה
 אחרות

184,8
88 

25,50
2  

1,0
35 

1,5
32  

321 765 
 

119 238 
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כלל אוכלוסיית 
העבריינים 

(0,0,4,904 
 (עבריינים

 

אוכלוסיית 
העבריינים 

שנפלו 
קורבן 

לעבירת מין 
שקדמה 
לעבירות 
הפליליות 

(,,5,0 
 (עבריינים

 

אוכלוסיית 
העבריינים 

שנפלו קורבן 
לאונס 
שקדם 

לעבירות 
הפליליות 

(9,899 
 (עבריינים

 

אוכלוסיית 
העבריינים 

שנפלו 
קורבן לאונס 

 05לפני גיל 
שקדם 
 לעבירות

הפליליות 
(,4, 

 (עבריינים

 
 נשים גברים

 
 'נש 'גב

 
 'נש 'גב

 
 'נש 'בג

אחוז מהתיקים 
 הפליליים

5.10
% 

5.20
%  

5.3
0% 

5.7
0%  

4.8
0% 

6.0
0%  

4.4
0% 

8.6
0% 

כ עבירות "סה
 פליליות

5,038
,625 

659,2
07 

 

28,
241 

37,
300 

 

9,8
53 

17,
649 

 

3,9
94 

4,0
33 

כ תיקים "סה
 פליליים

3,601
,336 

487,8
23 

19,
495 

27,
100 

6,7
33 

12,
831 

2,7
13 

2,7
75 
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 על הפיכתם של משתני המחקר שנסקרו קודם לכןבאיזו מידה השפיעו בכדי לבדוק 

, בנוסף. לוגיסטיתלעברייני מין נערך ניתוח רגרסיה  ,עבירות מיןקורבן ל שנפלו, גברים

לא היה  – 0)גיל בעת קורבנות ראשונה לעבירת אונס נבדקה השפעתם של המשתנים 

קורבן למעשה אונס בגיל  – 2, 1-10קורבן למעשה אונס בגיל  – 1, קורבן למעשה אונס

גיל בעת קורבנות ראשונה לעבירת מעשה , +(11קורבן למעשה אונס בגיל  – 3, 11-11

 – 2, 1-10קורבן למעשה מגונה בגיל  – 1, קורבן למעשה מגונהלא היה  – 0)מגונה 

ותוצאות  +(11קורבן למעשה מגונה בגיל  – 3, 11-11קורבן למעשה מגונה בגיל 

כתב אישום ללא  – 0, כתב אישום ומאסר בפועל – 1)הטיפול בתיק הקורבנות הראשון 

תוצאות הניתוח  (.תיק פתוח – 2, התיק נסגר ללא כתב אישום – 9, מאסר בפועל

 . 3מוצגות בטבלה 

תוצאות ניתוח רגרסיה לוגיסטית לבחינת השפעת משתני המחקר . ,טבלה 

 על ביצוע עבירות מין בקרב גברים שנפלו קורבנות לעבירות מין

  
B S.E. Exp(B) 

 מצב משפחתי

 aרווק

   
 ***0.487 0.161 0.720- נשוי

 0.756 0.208 0.280- גרוש

 0.522 1.026 0.650- אלמן

 דת

 aלא ידוע

   
 1.341 0.714 0.293 יהודי

 0.893 0.727 0.113- ערבי-מוסלמי

 1.060 0.860 0.058 נוצרי

 2.511 0.829 0.921 דרוזי

עבריינות 
 במשפחה

 2625766881.160 40193.344 21.689 בני זוג במאסר

 0.967 0.174 0.034- הורים במאסר

 1.103 0.431 0.098 ילדים במאסר

 1.112 0.153 0.106 אחיות במאסר/אחים

 0.996 0.537 0.004- דודות במאסר/דודים

קרובי משפחה אחרים 
 במאסר

0.478 0.130 1.612*** 

 *0.978 0.010 0.022- גיל תחילת עבריינות גיל
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B S.E. Exp(B) 

 ***1.047 0.010 0.046 גיל בעת קורבנות ראשונה

 תיקים פליליים
פליליים שקדמו לא היו תיקים 

 לקורבנות הראשונה
1.245 0.187 3.474*** 

גיל בעת 
קורבנות 

 לאונס

 aלא היה קורבן לאונס

   
 1.300 0.393 0.263 0-01קורבן לאונס בגיל 

 **1.857 0.216 0.619 00-03קורבן לאונס בגיל 

 *1.560 0.213 0.445 +09קורבן לאונס בגיל 

גיל בעת 
קורבנות 

 למעשה מגונה

 aלא היה קורבן למעשה מגונה

   

-0קורבן למעשה מגונה בגיל 
01 

-0.118 0.355 0.888 

קורבן למעשה מגונה בגיל 
00-03 

0.246 0.221 1.279 

קורבן למעשה מגונה בגיל 
09+ 

-0.047 0.209 0.954 

תוצאות 
הטיפול בתיק 

הקורבנות 
 הראשון

 aכתב אישום ומאסר בפועל

   

מאסר כתב אישום ללא 
 בפועל

0.334 0.221 1.397 

 ***2.039 0.175 0.712 תיק נסגר ללא כתב אישום

 ***2.832 0.243 1.041 תיק פתוח

זיקה בין 
הקורבן 
 לעבריין

 0.768 0.143 0.265- 7זר

מקום 
 הקורבנות

 aרחובות

   
 **1.818 0.179 0.598 בתי מגורים

 1.430 0.229 0.358 מוסדות חינוך

 **1.723 0.167 0.544 אחריםמקומות 

 7006.201 20096.672 8.855 קבוע

                                                           
7
ברוב , יחד עם זאת. יתמציין היעדר קרבה משפחת" זר"זיקה מסוג , כפי שצוין לאורך המחקר 

בין , מוחלט של המקרים זיקה זו מציינת כי ישנה היכרות כלשהי שאיננה היכרות משפחתית
 (.'מטפל וכו, חבר, ידיד, מכר)העבריין לבין הקורבן 
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*p<.05 ; **p<.01 ; ***p<.001  

aקטגוריית הייחוס 

 
מראים כי סיכוייהם של גברים ללא עבר פלילי מן הטבלה הממצאים הבולטים העולים 

מאשר גברים בעלי עבר  9.5שנפלו קורבן לעבירת מין להפוך לעברייני מין גבוהים פי 

עוד נמצא כי  .                      פלילי קודם שנפלו קורבן לעבירת מין 

להפוך  (00-03גילאי )סיכויי גברים שנפלו קורבן לעבירת אונס בהיותם בגיל ההתבגרות 

מאשר גברים שלא נפלו קורבן למעשה אונס  95.3% –לעברייני מין גבוהים ב 

מצוי הכללית עבריינות הנמצא כי גיל תחילת , בנוסף .                     

ישיר  ביחסמצוי  ואילו הגיל בעת קורבנות ראשונה, הפוך לסיכויי להפוך לעבריין מין ביחס

וני הטבלה מורים כי על כל עליה של שנה אחת בגיל נת. לסיכויים להפוך לעבריין מין

          9.9% –תחילת העבריינות הכללית יורדים הסיכויים להפוך לעברייני מין ב 

עליה של שנה אחת בגיל בעת קורבנות ראשונה , בניגוד לכך.             

.                      1.3% –מגדילה את הסיכויים להפוך לעבריין מין ב 

מהווה אף הוא גורם המשפיע על הסיכויים תוצאות הטיפול בתיק הקורבנות הראשון 

נמצא כי סיכויי גברים שהתיק הראשון בו נפלו קורבן , למשל. להפוך לעברייני מין

בהשוואה  012.8% –לעבירת מין נסגר ללא כתב אישום להפוך לעברייני מין גדלו ב 

לגברים שהתיק הראשון בו נפלו קורבן לעבירת מין הסתיים בכתב אישום ובעונש מאסר 

סיכויי גברים שהתיק הראשון בו נפלו , כמו כן.                       בפועל 

בהשוואה לגברים  092.9% –קורבן לעבירת מין עדיין פתוח להפוך לעברייני מין גדלו ב 

נפלו קורבן לעבירת מין הסתיים בכתב אישום ובעונש מאסר בפועל  שהתיק הראשון בו

סיכויי גברים שנפלו קורבן לעבירת מין , לבסוף .                      

בהשוואה לגברים שנפלו  90.9% –שהתרחשה בבתי מגורים להפוך לעברייני מין גדלו ב 

 .                     קורבן לעבירת מין שהתרחשה ברחובות 
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 דיון

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את מאפייני עברייני המין לאורך תקופת מעקב 

נבחנה , בנוסף. ארוכה בכדי לעמוד על מאפייניהם הדמוגרפים ומאפייניהם הפליליים

התפיסה התיאורטית הגורסת כי קורבנות עבירות מין יהפכו בעצמם במידה רבה 

המאפיינות את עברייני עיקריות מספר נקודות ממצאי המחקר הצביעו על  .לעברייני מין

 09% –שיעור הרצידיביזם במחקר הנוכחי עמד על כ , תחילה. המין וקורבנותיהם

נתון זה עולה בקנה אחד עם שיעורי הרצידיביזם (. עבריינים בעלי שני תיקי עבירות מין)

על מידע שנאסף , בדומה למחקר הנוכחי, שהתקבלו בקרב עברייני מין בעולם שהתבססו

קורבנות לעבירות מין מגדילה את הסיכוי לביצוע , השנייה. על ידי רשויות האכיפה

קורבנות עבירות מין העלתה כי  השלישיתהנקודה . חר יותרעבירות פליליות בשלב מאו

נטו לבצע מגוון של עבירות  ,המבצעים עבירות פליליות לאחר שנפלו קורבן לעבירת מין

היה צעיר יותר ועבירת המין הקורבנות לעבירת המין גיל ככל ש, יחד עם זאת. פליליות

, למשל. המיןבירות ייתה חמורה יותר עלתה שכיחות ביצוע עהכלפיהם שבוצעה 

נטו לבצע מאוחר יותר עבירות מין  05לפני גיל בהם קורבנות לעבירת אונס שבוצעה 

נקודה  .יותר מאשר שכיחות עבירות המין באוכלוסייה הכללית 1בשכיחות גבוהה פי 

להפוך  00-03העלתה כי סיכויי קטינים שנפלו קורבן לעבירת אונס בגילאי  רביעית

סיכויי קטינים שנפלו קורבן לעבירת אונס עד גיל , למשלם יותר מאשר לעברייני מין גדולי

01. 

עברייני מין רצידיביסטים הוגדרו במחקר הנוכחי כעבריינים שנפתחו להם שני תיקים 

תוצאות הניתוח העלו כי שיעור הרצידיביזם . פליליים או יותר בגין ביצוע עבירות מין

ן זה עולה בקנה אחד עם ממצאי מחקרים נתו. 09% –כ  עמד עלבקרב עברייני מין 

 Hanson)במחקרם , למשל. שונים שהתבססו על נתונים שנאספו על ידי רשויות האכיפה

& Bussiere, 19985; Hanson & Morton-Bourgon, 2005 ) מצאו החוקרים כי שיעור

זה על אף חשיבותו של ממצא . 01%הרצידיביזם בקרב עברייני מין לא עלה על 

העלו חוקרים שונים מספר , על התייחסות גורמי הפיקוח ואכיפה לעברייני מין והשפעתו

בקרב עברייני מין  הנכוןהסתייגות הגורסות כי לא ניתן למדוד את שיעור הרצידיביזם 

שיעורי הרצידיביזם שנמצאו , למשל .באמצעות נתונים הנאספים על ידי רשויות האכיפה
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דיווחים עצמיים היו גבוהים יותר מאשר שיעורי בקרב עברייני מין והתבססו על 

 & ,Sipe, Ron, Jensen)הרצידיביזם שהתבססו על נתונים רשמיים של רשויות האכיפה 

Everett, 1998 .)ת לתת הדיווח הקיימת באוכלוסייה הכלליתהסתייגות נוספת מתייחס .

. רשויות האכיפהקורבנות עבירות מין אינם נוטים לדווח על עבירת המין שבוצעה בהם ל

 נקודה זו מעלה כי עברייני מין נשפטים ונאסרים על חלק קטן מכלל עבירות המין שביצעו

תימוכין . ולכן שיעורי הרצידיביזם המבוססים על נתוני רשויות האכיפה אינם גבוהים

התנהגותיות  –שבחנו תכניות טיפול קוגניטיביות  לטענה זו ניתן למצוא במחקרים

ולקיחת אחריות  פתיחות, נועדו לצמצם הכחשה ומינימיזציה ולעודד כנותבעברייני מין ש

. באמצעות התוודות על ביצוע עבירות מין נוספות שאינם ידועות לרשויות האכיפה

תכניות אלו עושות לא אחת שימוש במכשיר הפוליגרף בכדי לעודד עברייני מין לכנות 

 ,Heil, Ahlmeyer, & Simons, 2003  Ahlmeyer, Heil, Mckee, & English) 8ופתיחות

ל ההיסטוריה הפלילית ש ביןהשוו מחקרים שעשו שימוש במכשיר הפוליגרף . (; 2000

לבין ההיסטוריה פלילית שהשתקפה , תבססה על נתוני רשויות האכיפההש מין עברייני

. פוליגרףלאחר ביצוע  השהתקבל ההיסטוריה הפליליתנתוני דיווח עצמי לבין דרך 

 –בתכניות הטיפול הקוגניטיביות  השימוש בפוליגרףכי ממצאי המחקרים הראו 

ובהיקפים עבירות מין נוספות הוביל את עברייני המין להודות בביצוע  ,התנהגותיות

עבירות המין שהשתקפו בנתונים רשמיים של רשויות האכיפה היקף גדולים יותר מאשר 

 & ,Heil, Ahlmeyer, & Simons, 2003; ; Ahlmeyer, Heil, Mckee) נתוני דיווח עצמיבאו 

English, 2000 .)  

עבירות קורבנות לעבירת מין מגדילה את הסיכוי לביצוע ממצאי המחקר הנוכחי העלו כי 

, מי שנפל קורבן לעבירת מין נוטה לבצע עבירות פליליות. פליליות בשלב מאוחר יותר

ותר מאשר באוכלוסיית הקורבנות בשכיחות גבוהה י, לאחר שנפל קורבן לעבירת מין

בנוסף נמצא כי קורבנות לעבירות מין שביצעו עבירות פליליות לאחר שנפלו  .הכללית

. נטו לבצע מגוון עבירות פליליות ולא הגבילו עצמם לביצוע עבירות מין בלבד, קורבן

 (.Carpentier, Leclerc, & Proulx, 2011)ממצאים אלה מתיישבים עם מחקרים קודמים 

                                                           
8
במחקרים העושים שימוש בפוליגרף מובטח לעברייני המין חסינות מפני חשיפת עבירות מין  

 (.Ahlmeyer, Heil, McKee, & English, 2000)פה שבוצעו על ידם לרשויות האכי
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הראה כי שכיחות עבירות ( Van Wijk, Mali, & Bullense, 2007)מחקר קודם , למשל

. הרכוש בקרב עברייני מין עלתה בצורה ניכרת עם התפתחות הקריירה הפלילית שלהם

הקורבנות  הממצאים מעלים כי שכיחות עבירות המין בקרב אוכלוסיית, יחד עם זאת

קורבנות לעבירות , כלומר. כלוסייה הכלליתלעבירות מין הייתה גבוהה יותר מאשר באו

בשכיחות גבוהה יותר מאשר באוכלוסייה ( לאחר קורבנותם)מין נוטים לבצע עבירות מין 

 .שכיחות זו עולה ככל שחומרת עבירת המין עולה וגיל הקורבנות יורד. הכללית

יכולה יש בממצאים אלה בכדי להצביע על התפיסה לפיה קורבנות לעבירת מין , לשיטתנו

רוב ההתייחסויות לנושא זה התמקדו , באופן כללי. לעולם הפלילי" שער כניסה"להיות 

מצדדי גישה זו גרסו כי , למשל. לעולם הפלילי" שער כניסה"בביצוע עבירות המהוות 

 & ,Choo, Ron)לעולם הפלילי " שער כניסה"ת ועביר ןגניבה הנסמים ו תועביר

Robinson, 2008 .)ולקורבנות לעבירת מין בפרט, א הקורבנות בכללהתייחסות לנוש ,

לא באה לידי ביטוי , כאירועים המובילים לעולם הפלילי ולהתפתחות קריירה פלילית

באמצעות , להבנתנו, גישה זו ניתנת להסבר. בצורה ישירה במחקר הקרימינולוגי

הפלילית  מקורה של ההתנהגות ,לפי התיאוריה(. Moffitt, 1993)התיאוריה הטיפולוגית 

מעבירות המין גדול חלק . פסיכולוגים בשילוב עם מצוקות משפחתיות-בחסכים נוירו

 ות בהןהמבוצעות בקטינים מבוצעות במסגרת התא המשפחתי המורחב ובמסגרות אחר

במחקר שבחן מידת ההיכרות של קורבן עבירות המין עם , למשל .נתון הקטין בפיקוח

מכלל הילדים שעברו  91% -עלה כי כ( Lieb, Quinsey, & Berliner, 1998)התוקף 

, לטענת החוקרים. עברו אותה על ידי אדם המוכר לילד או למשפחתו, התעללות מינית

או אנשים המפקחים על הילדים , בייבסיטרים, חברים, אנשים כגון קרובי משפחה

שר במסגרות שונות עלולים לבצע עבירות מין בילדים בהסתברות גבוהה הרבה יותר מא

קטינים שנפלו קורבן לעבירות מין נוטים לפתח  .אנשים זרים שאינם מוכרים לילדים כלל

אחד ההסברים  .(Hanson & Morton-Bourgon, 2005) בעיות פסיכולוגיות ונפשיות

לכניסתם של קורבנות עבירות מין לעולם הפלילי גורס כי בהיעדר טיפול מתאים לקטינים 

ניכור ודחייה חברתית , לחוות בדידותעלולים רבים מהם  שנפלו קורבן להתעללות מינית

לפנות לשימוש בסמים בכדי לסוכך על הבעיות הפסיכולוגיות שנגרמו להם עקב ו

על רקע שימוש , כניסתם לעולם הפלילי(. Brown & Burton, 2010)ההתעללות המינית 
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. ירות מין בפרטמובילה אותם בהמשך לביצוע עבירות פליליות נוספות בכלל ועב, בסמים

 ותפתחהשפיע על התקורבנות לעבירות מין בגיל צעיר צפויה לניתן לומר כי , אשר על כן

. לרבות מעורבות גבוהה בפלילים, סוציאלית אצל הקורבן-התנהגות אגרסיבית ואנטי

 .אפשרות זו, לשיטתנו, הממצא שהוצג במחקר הנוכחי מחזק

אחד הממצאים המשמעותיים שעלה במחקר הנוכחי הראה כי סיכויי קטינים שנפלו 

להפוך לעברייני מין גדולים מאשר סיכויי קטינים  00-03קורבן לעבירת אונס בגילאי 

ממצא זה אינו מתיישב עם ממצאי מחקרים . 01שנפלו קורבן לעבירת אונס עד גיל 

ותר מגדילה את סיכויי הקורבן להפוך אחרים שהראו כי קורבנות בגילאים מוקדמים י

, לתפיסתנו, מקורו של פער זה (.Vizard, Hichey, & McCrory, 2007)בעתיד לעבריין מין 

ככל שגיל . מתייחסת לתת דיווח בעבירות מין, הראשונה. נובע משתי סיבות עיקריות

סגרת ובפרט אם העבירה בוצעה במ, עולה הסבירות לאי דיווח העבירה, הקורבן יורד

במסגרות אלה ככל שהגיל צעיר  .משפחתית או במסגרת פיקוח אחרת בה נתון הקטין

ולכן עולה הסבירות לתקיפה מינית של , יותר הפיקוח נתון בידי המשפחה המורחבת

במקרים אלה גובר הסיכוי שהעבירה לא תדווח ויתפתח קשר . הקטין בידי בן משפחה

ידי דיווח של סוכני חיברות שאינם קשורים קשר השתיקה יכול להיפרץ על . של שתיקה

ככל שהילד גדל מעגל סוכני החיברות , בנוסף. למסגרת המשפחתית המורחבת

הסיבה  .הקשורים אליו ועמו גדל הסיכוי לדיווח על עבירת המין על ידי סוכני החיברות

בגילאים צעירים יותר ישנה חוסר הבנה . הנה סיבה פסיכולוגית, השנייה לתפיסתנו

קיימת נטייה גדולה יותר , במקביל. דולה יותר בקרב הקטין למהות המעשה שנעשה בוג

 .על ידובאדם המוכר והאהוב  בעיקר כאשר מדובר, להדחקת האירוע

 מגבלות המחקר הנוכחי והצעות למחקרים עתידיים

מעלים כי  סקרי קורבנות. נתוני המחקר הנוכחי מבוססים על אירועים שדווחו למשטרה

קבוצת גיל תת  ולא ידוע באיז, בנוסף. דיווח משמעותי בנושא עבירות מין תקיים ת

. ככל שהגיל צעיר יותר ישנו יותר תת דיווח, להערכתנו. הדיווח הוא הגבוה ביותר

רצוי כי מחקרים . בזהירות הראויה פרשנות הממצאים צריכה להיעשותמסיבות אלה 

די להעריך את מהימנות הממצאים עתידיים ישלבו נתונים נוספים מגופים אחרים בכ

במידה ומחקרים עתידיים אכן יאששו את הממצאים . שהתקבלו במחקר הנוכחי
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שהתקבלו יהיו לכך השלכות רבות ביחס לאוכלוסייה הנתונה בסיכון ולאסטרטגיית 

תכניות טיפול עתידיות בקורבנות לעבירות מין צריכות לקחת בחשבון , למשל. הטיפול

ולא רק , לעולם הפלילי" שער כניסה"ורבנות לעבירות מין מהווה את האפשרות כי הק

עצמן לטיפול לא רק בהיבטים הפסיכולוגים תכניות הטיפול יאלצו להתאים . בעבירות מין

אלא גם להשפעת הקורבנות על פוטנציאל התפתחות פשיעה , של הקורבנות לעבירה

 .בעתיד
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 פשיעה עונתית

 

 פשיעה עונתית

 שחר יונאיר "ד ק"רפ, כהן-מפקח מיכל מילר, שטיינברגרי יפ ק"רפ

 

 מבוא

במטרה לזהות מבעוד , משטרות רבות בעולם עוסקות באופן הולך וגובר בניבוי פשיעה

ולהקצות באופן יעיל יותר את המשאבים , מועד מגמות ודפוסים עברייניים משמעותיים

  . המוגבלים העומדים לרשותן לצמצום היקפי הפשיעה ולמניעת עבירות

ם התמקדו בניבוי לפרקי זמן קרימינולוגי, בעוד שבשלבים הראשונים של מאמץ זה

הרי שניתוחיהם התעלמו מהשונות הרבה הנרשמת בפשיעה במהלך , ארוכים כשנים

, נתונים רשמיים מורים על תנודתיות ניכרת בשיעורי הפשיעה בין חודשים, ואכן. השנה

  . 1על השינויים הנרשמים משנה לשנה, לרוב, במידה שעולה, ימים ואף שעות

היא האם ניתן , מהעמקת ניתוח הפשיעה לרמה החודשית אחת השאלות העולות

קרי האם שיעורי הפשיעה במהלך השנה משתנים על פי , להצביע על עונתיות בפשיעה

באילו חודשים שיעורי הפשיעה מגיעים לשיאם , ואם כן, מחזוריות סדירה וניתנת לחיזוי

  . 2לשפל -ובאילו

ן הוא מאפשר לנבא את שיעורי שכ, למידע על דפוסים עונתיים לפשיעה ערך רב

ולסייע בקבלת החלטות בנוגע להקצאת , הפשיעה העתידיים בחודשי השנה השונים

  . משאבים ולפריסת כוחות

נדונה , וככל הנראה, שאלת העונתיות זכתה לעיסוק נרחב בספרות הקרימינולוגית

את בדק ( Quetelet)כשהסטטיסטיקאי הבלגי קווטלט , 91-לראשונה כבר במאה ה

ומצא כי עבירות הרכוש מגיעות לשיאן , הקשר בין חילופי העונות לבין שיעורי פשיעה

גילוייו של קווטלט סללו את הדרך  .3בחורף ואילו עבירות האלימות מגיעות לשיאן בקיץ

, שבועיים, חודשיים)שבחנו דפוסי עונתיות במחזורים שונים , למחקרי המשך רבים

, כגון טמפרטורה, השפעותיהם של משתנים סביבתייםתוך בחינת , (יומיים ושעתיים

                                                           
1
E. G. Cohn, "Weather and Crime", British Journal of Criminology, vol. 30, no. 1  

    (Winter 1990), p. 51.  
2
D. McDowall, C. Loftin and M. Pate, "Seasonal Cycles in Crime, and their Variability", 

Journal of Quantitative Criminology, (October 2011), p. 2.  
3J. R. Hippet al., "Crimes of Opportunity or Crimes of Emotion? Testing Two Explanations 

of Seasonal Change in Crime", Social Forces, vol. 82, no. 4 (June 2004), p. 1334. 
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החוק "נוסחה שזכתה לכינוי ( Sutherland, 1947)רלנד 'ניסח סת 9191-ב. 'לחות וכד

ואילו , לפיה עבירות הרכוש מגיעות לשיאן בחודשי החורף, "הֶתרמי של העבריינות

ם אלו רלנד תלה הבדלי'סת. עבירות אלימות ומוסר מגיעות לשיאן בחודשי הקיץ

וטען כי עלות המחייה הגבוהה יותר בחורף מגדילה את , במשתנים חברתיים

וכי האינטראקציה התכופה יותר בין אנשים בקיץ והצריכה , ההסתברות לעבירות רכוש

מעלות את שכיחותן של עבירות האלימות , המתגברת בתקופה זו, הנלווית של אלכוהול

כי קיימים , ברו בנושא מאז מלמדותהעבודות הרבות שהצט. 4והמוסר בתקופה זו

פ אחד המודלים העדכניים שפותח "וע, הבדלים עונתיים מובהקים בחלק גדול מהעבירות

קיומם של , כגון מזג אויר, משתנים עונתיים שונים)הרכיב העונתי , לתיאור התופעה

מהתנודתיות בפשיעה בכל חודש בשנה  05% -הסביר עד כ ( ב"וכיו, מועדים וחופשות

  . 5תונהנ

מרבית המחקרים שבחנו את התופעה הצביעו על עלייה בעבירות האלימות בחודשי 

בדומה למסקנתו החלוצית של , הקיץ ועל עלייה בעבירות הרכוש בסתיו ובחורף

בקומץ מחקרים נמצא כי רוב , למשל, כך. 7אולם ממצאיהם לא היו אחידים, 6קווטלט

מקדוואל , לדוגמה. 8עיקר בחודשי הקיץהתבצעו ב, לרבות עבירות הרכוש, העבירות

בחנו את השינויים העונתיים שחלו בעבירות רכוש ( McDowall et al., 2011)ושותפיו 

ערים ' במס, (תקיפה ורצח)וכן של עבירות אלימות , (התפרצויות לרכב ושוד, גניבות)

 ,ששיעוריו המקסימאליים נרשמו בדצמבר, כי למעט שוד, ממצאיהם העלו. ב"בארה

ולשפל במהלך החורף , שכיחותן של יתר העבירות הגיעה לשיא בחודשים יולי או אוגוסט

מתקיים פער בין הממצאים לפיהם מרבית , לפיכך(. ינואר או פברואר, חודשים דצמבר)

כי לעבירות , ובין הממצאים הראשוניים, מרוכזות בעונת הקיץ, למעט שוד, העבירות

כך שעבירות רכוש מתבצעות בעיקר בחורף , וכיםרכוש ואלימות דפוסים עונתיות הפ

                                                           
4
S. F. Landau  and D. Fridman, "The Seasonality of Violent Crime: The Case of Robbery 

and Homicide in Israel", Journal of Research in Crime and Delinquency", vol. 30, no. 2 
(May 1993), p. 164.  

5
J. Cohen et al., "Estimation of Crime Seasonality: A Cross-Sectional אצל כפי שמובא :

Extension to Time Series Classical Decomposition" (August 2003), p.5.  
6
McDowallet al., p. 2.  

7
Cohen et al., p.3.  

8
Hipp et al., ibid; E. G. Cohn & J Rotton, " Weather, Seasonal Trends and Property Crimes 

in Minneapolis, 1987-1988: a Moderator-Variable Time Series Analysis of Routine 
Activities", Journal of Environmental Psychology (2000), p. 267-269.  
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  . ואילו עבירות אלימות מתבצעות ברובן בקיץ

העלייה , מקדוואל ושותפיו ניסו ליישב את פער זה בכך שלפחות בחלק מהמחקרים

ולא , לעבירת השוד בלבד, למעשה, שנרשמה בעבירות הרכוש בחורף התייחסה

כי לא קיים בסיס מחקרי איתן לטענה  ,נראה אפוא. 9'קלאסיות'לעבירות הרכוש ה

, עבירת השוד, כאמור. שעבירות רכוש אכן מתבצעות בשיעורים גבוהים יותר בחורף

היא יוצאת מן , (או לנזק לרכוש/וגורמת לאובדן רכוש ו)המהווה במהותה עבירת אלימות 

להתבצע בשיעורים גבוהים יותר בעונת , על פי הממצאים, ונוטה, הכלל בהקשר זה

, ('אלימות בין בני זוג וכד, אונס, תקיפה)באשר לעבירות האלימות העיקריות . 10חורףה

, למשל, כך. רובם המוחלט של הממצאים מצביע על ריכוז גבוה יותר בחודשי הקיץ

שבדקו את דפוסי העבריינות , 11(Michael and Zumpe)החוקרים מייקל וזומפ 

א בביצוע עבירות תקיפה ואונס בחודשים דיווחו על שי, ב"אזורים בארה 91-העונתיים ב

לרבות במחקר מקומי , ממצאים אלה שוחזרו בעשרות מחקרים נוספים. 12יולי ואוגוסט

אשר , 9199-9191ניתוח נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנים . שנערך בישראל

עבירות " )נגד אדם"כי השיעור הגבוה ביותר של עבירות , חשף, שימשו את החוקרים

קרי בתקופת , והגיע לשיאו ביולי ובאוגוסט, נרשם בחודשים מאי עד אוקטובר( ימותאל

  .13הקיץ

 

  

                                                           
9
McDowall et al., p. 8. 

10
Landau and Fridman, p. 165. 

11
R.P. Michael and D. Zumpe, Annual Rhythms in Human violence and sexual  

aggression in the United States and the Role of Temperature", Social Biology, vol. (30),  
263-278. 
12

Ibid.  
13

Ibid, p. 186.  
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 הסברים תיאורטיים לתופעת העונתיות

גישת  -מובחנות ת תיאורטיתומסגרמתבססים על שתי עונתיות פשיעה בנושא  םמחקרי

-טמפרטורה"ה ותיאוריית( Routine Activities Theory) "פעילויות השגרתיות"ה

להלן יוצגו עיקרי שתי התיאוריות (. Temperature-Aggression Theory) "תוקפנות

 . וההסברים השונים שהן מספקות לשונות העונתית בפשיעה

 

 תושגרתית היופעילוה תיאוריית

תיאוריה מרכזית במחקר אודות עונתיות  הווהמ תות השגרתייופעילותיאוריית ה

את ההיבטים  בהדגישה. 14לפשיעה" תיוהזדמנו"ה זרםמשתייכת לו, בפשיעה

ההסתברות את מנבאת תיאוריה ה, העברייןאת הסביבתיים והמצביים המניעים 

התיאוריה מניחה , ביסודה. 15הפרטשל  וובשגרת יומ ותשינויים בסביב בסיסעל פשיעה ל

 קבועשהופך לחלק וסדיר מתנהלות על פי דפוס חוזר האנשים ותיהם של רוב ילוישפע

 שגרת יומם, בסביבת חייהם כאשר חלים שינויים. ובלתי נפרד מחיי היומיום שלהם

 עלהשפעה מעין אלה מצבים ל. משתנים אף הםשל אנשים ודפוסי התנהגותם הקבועים 

כי  גורסת "תות השגרתייופעילו"תיאוריית ה. 16ההסתברות להתרחשותן של עבירות

עבריין בעל ( א: )במקביל מתקיימיםהכרחיים שלושה תנאים  עבירה מתרחשת כאשר

 .17מפקח/היעדר גורם אוכף( ג)ה /מושא עבירה מתאימ/מטרה( ב)  לבצע פשעמוטיבציה 

. אופנים פרשינויים עונתיים עשויים להשפיע על אחד או יותר ממרכיבי פשיעה אלה במס

. של אנשים השגרתיתפעילותם  על שמשפיע למשתנה עונתידוגמה מזג האוויר הוא 

 .עשוי להשפיע על ההסתברות להתרחשותן של עבירות פליליות, כאמור, שינוי השגרה

מצב אשר עשוי  ,יותר אנשים נשארים בבתיהם, למשל, לא נוח בתנאים של מזג אויר

בכך באה לידי . לפשיעה המתרחשת ברחובותמספר הקורבנות האפשריים  לצמצם את

, או)קיומן  -התיאוריה תנאי לפשיעהפ "המשמש ע, לעיל 'ביטוי השפעתו של רכיב ב

                                                           
14

 : אצלכפי שמובא , 9111בשנת  Cohen and Felsonי החוקרים "התיאוריה נוסחה ע
, p. 1337ibid., et al Hipp . 

15
Landau and Fridman, p. 167. 

16
E. G. Cohn, "The Effect of Weather and Temporal Variations on Calls for Police  

Service", American Journal of Police, (1996), p. 25.  
17

W. Gorret al., "Short-term Forecasting of Crime", International Journal of Forecasting,  

vol. 19 (2003), p. 580. 
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 .עבירות בעונת החורף שנגדן מתבצעותמתאימות מטרות של ( היעדרן, במקרה זה

היה באזור מסוים הימים הקרים בחודש ' נמצא שמס ,השפעה זובאחד המחקרים שבדק 

עבירות של אלימות  .במקום עם עבירות מסוגים שונים שהתבצעובמתאם שלילי 

בשל העובדה כי , ריינותבמשפחה מהוות דוגמה נוספת להשפעות הסביבה על העב

עשויות להיות רווחות יותר בתקופות שבהן השהייה בבתים רבה יותר  העבירות אל

 .גדל, לחיכוכים בין בני המשפחה, והפוטנציאל לאינטראקציה בינאישית ובהתאם

מפחית את ועל כן ם המעודד אנשים לבלות מחוץ לבתי מזג אויר נעים, לעומת זאת

מעמיד אותם בסיכון , ובמקביל, (מופחתפיקוח  -'רכיב ג) יכולתם לשמור על רכושם

יותר מטרות מתאימות  -'הגברת רכיב ב) אלימות להיות קורבנות לעבירותמוגבר 

סביבתיים  גורמיםדפוסי הפעילות השגרתיים עשויים להשתנות בעקבות  .18(לפשיעה

חופשות , ביממה שעות האור' מס, חגיםכגון , הקשורים במחזוריות השנתיתנוספים 

להוביל  אלובכוחם של , כאמור. ב"סופי השבוע בחודש וכיו' מס, בבתי הספר מרוכזות

 .19לרבות בהתנהגות העבריינית, לשינויים התנהגותיים

  

 תוקפנות -תיאוריית הטמפרטורה

, 91-במאה ה פסיכולוגית שפותחה לראשונה על ידי המלומד קווטלטמדובר בתיאוריה 

ילה את גדמונוחות -איבאנשים מעוררת כי טמפרטורה גבוהה  ,הטענהביסודה מונחת ו

-הטמפרטורה תיאורייתל. 20להתנהגות תוקפנית מצב אשר מוביל, רמות התסכול שלהם

עבירות האלימות  שיעורמנבאות עלייה ב כולןאך , מספר גרסאות שונותתוקפנות 

  . בתקופה זו ותהחום והלחות הגבוהעוצמות של ב, בחודשי הקיץ

 היא, תיאוריה זו עם תיאוריית הפעילויות השגרתיותנקודת ההשקה המשמעותית של 

אם בשל תכיפות , ששתיהן טוענות לעלייה בשכיחות עבירות האלימות בעונת הקיץ

ואם בשל ( הפעילויות השגרתיותתיאוריית )המוגברת  אינטראקציות הבינאישיותה

נבדלות זו  התיאוריות, אולם(. תוקפנות-הטמפרטורהיאוריית ת)הטמפרטורות הגבוהות 

מאמצת בעוד שתיאוריית הפעילויות השגרתיות  ,ראשית. חשובים מזו במספר אופנים

                                                           
18

McDowall et al., p. 4.  
19

Hipp et al., p. 1337.  
20

Ibid, p. 1334.  

-39-



 פשיעה עונתית

 

שינויים חיצוניים כי  וטוענת, בפשיעהעונתיות ביחס לסביבתית -חברתיתפרספקטיבה 

הרי שתיאוריית , עברייניתהתנהגות ומביאים לסדירים דפוסי פעילות מפרים 

והוא , מספקת הסבר פסיכולוגי לתנודתיות בעבירות אלימותתוקפנות -הטמפרטורה

בימי הקיץ ( תסכולאי נוחות ובהמתבטאת ב)של הפרט עלייה בעוררות השלילית 

 למשתנים עונתיים אינה מתייחסת תוקפנות-הטמפרטורהתיאוריית , יתר על כן. החמים

. 21רכוששינויים בעבירות  לנבא באמצעותהלא ניתן לכן ו, מלבד מזג האוויר נוספים

אלא , מתמקדת במשתנה הטמפרטורה לאות תיאוריית הפעילויות השגרתי, לעומתה

הוא , הגישותהבדל נוסף בין . השפיע על הפשיעהגורם אחד מיני רבים שעשוי ל ורואה ב

האזורים החמים ביותר הם שיסבלו ש ,תוקפנות עולה-תיאוריית הטמפרטורהכי מ

. ליניאריקשר הנחה היא שבין המשתנים מתקיים שכן ה, משיעורי אלימות גבוהים יותר

הקשר בין טמפרטורה לבין פשיעה הוא , על פי תיאוריית הפעילויות השגרתיות, מנגד

נעים והטמפרטורה ויר ומזג האכש כלומר, באזורים בהם האקלים הוא מתוןיותר  חזק

פחות עבירות , תיאוריית הפעילויות השגרתיות יפל ע, במילים אחרות. אינה גבוהה מדי

, בעיתות אלהמכיוון ש, במיוחד ותאו גבוה ות מאודנמוכות טמפרטורצפויות להתרחש ב

כך , יותרככל שמזג האוויר נעשה נוח , לעומת זאת. להישאר בבתיהםיותר אנשים נוטים 

 ואחרים Hippמחקרם של . 22גדלשתתבצע עבירה הסיכוי יותר ו רבההיציאה מהבתים 

. הללוניבויים שני העמיד למבחן אמפירי את ה, ין התיאוריותהשווה בש, 455923-מ

כי עבירות רכוש היו  ,נמצא במחקר, תיאוריית הפעילויות השגרתיותפ "עבהתאם לניבוי 

היו בהלימה הנתונים לגבי עבירות אלימות . מזג אויר מתוןאזורים בעלי יותר ב שכיחות

הן אלימות השיעורי לתנודות ב הובילהבטמפרטורה  עלייהשכן , עם שתי התיאוריות

  . זורים בעלי אקלים מתוןבאזורים בעלי אקלים חם והן בא

לתיאוריית הפעילויות השגרתיות נמצאה במחקרם של לנדאו ופרידמן  נוספתתמיכה 

אוששו  ממצאיהם. תנודות עונתיות בעבירות רצח ושוד בישראל חןשב, 9111משנת 

עלייה לגבי , מגישת הפעילויות השגרתיותאותן גזרו  ,הםבמידה רבה את השערותי

, מהממצאים האמפיריים עולה.24והיעדר דפוס עונתי בעבירות רצחבעבירות שוד בחורף 

                                                           
21

McDowall et al., p. 3.  
22

Hippet al., p. 1339. 
23

Ibid, pp. 1357-1358, 1363-1364.  
24

Landau and Fridman, pp. 183-184.  
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השגרתיות מסבירה בצורה טובה את תופעת העונתיות  תיאוריית הפעילויות כי, אם כן

 . בה חליםעונתיים האת השינויים ה מאפשרת לנבא באופן מהימןובפשיעה 

 

 פשיעהה והשפעתם על ם אקלימייםמשתני

התנהגות הפיזית על ההשפעותיה של הסביבה על  מושם דגשלעיל  בתיאוריות המוצגות

שינויים  שבכוחו לחולל, היבט מרכזי של הסביבה החיצונית, אמורכ. העבריינית

אודות הקשר שבין מזג על המחקר המדעי . וירוהוא מזג הא ,בהתנהגות האנושית

בתקופת הקיץ  ב"בארהשפרצו מהומות  על רקע, 15-בשנות ההחל האוויר לבין פשיעה 

  .25מהומותליווה זרז הכי החום הכבד , בעקבותיהןוהסברה שהתפתחה , החמה

, לבין עבריינות קשר שבין טמפרטורהתמקדו בבחינת ההמרבית המחקרים בנושא 

, כגון משקעים, מקצתם לקחו בחשבון משתני מזג אויר נוספים. במיוחד בתחום האלימות

הממצא המשמעותי והעקבי כי , הספרות עולהשל  וללתמסקירה כ .לחות ומהירות הרוח

נמצא כי , על פי רוב. אלימותבין טמפרטורה לבין שיעורי ה מובהקקשר מורה על ביותר 

, כיוונוהוא ליניארי וחיובי ב( תקיפות בפרט)אלימות הקשר בין טמפרטורה לבין עבירות 

, באחד המחקרים .כך ששיעור עבירות האלימות נוטה לעלות ככל שהטמפרטורה עולה

 של מספר התקיפות משמעותיזוהתה הטמפרטורה הממוצעת היומית כמנבא , למשל

. 26אלימות במשפחהוממצאים דומים התקבלו גם לגבי עבירות מסוג אונס  .היומי

מדד בו יצרו החוקרים  ,(Jacob et al., 2004)27ייקוב ואחרים'של גמחקר מאוחר יותר ב

מדד עבירות האלימות בין ל טמפרטורהמתאם חיובי מובהק בין התקבל  ,אלימות משולב

בטמפרטורה השבועית  פרנהייטמעלות  95עלייה של כי  ,הראו החוקרים ,כך. שיצרו

יחד עם . השבועי במקוםעבירות האלימות שיעור ב 0%הממוצעת הובילה לעלייה של 

המתבטא בטמפרטורות , ולהדגיש כי מזג אויר קיצונייש לסייג את הממצאים , זאת

בתנאים שכן , לירידה בעבירות האלימותדווקא עלול להוביל , גבוהות או נמוכות במיוחד

ם ולהפחית את כמות המגעים להישאר בבתיה -להגיב בהימנעותאנשים נוטים , אלה

                                                           
25

Cohn, pp. 51-52. 
26

Ibid, p. 53-54.   
27

B. Jacob et al., "The Dynamics of Criminal Behavior: Evidence from Weather Shocks", 

NBER Working Paper Series, National Bureau of Economic Research, (September 
2004), p. 19. 
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  . 28עם אחרים שהם מקיימים החברתיים

עלייה  נרשמהככל שהצביעו על עלייה בעבירות רכוש התוצאות לגבי עבירות רכוש 

שברוב המחקרים לא הייתה במתאם , יוצאת מכלל זה היא עבירת השוד .בטמפרטורה

 באמצעותשנצפתה הכללית מגמה הניתן להסביר את . 29עם טמפרטורה גבוהה

צריכה מוגברת של מלווה ב טמפרטורה גבוההלפיה , תיאוריית הפעילויות השגרתיות

המתקיימים בעונת ) המפגשים החברתיים' מסוב נויכמות הזמן הפעלייה בב ,אלכוהול

  . 30העבריינית עלייה גם בפעילות, בתורן, עשויות לגרורנסיבות אלה . (הקיץ

מלבד  נוספים משתנים אקלימייםשל  יהםהשפעותאת בחנו מספר מצומצם של מחקרים 

חלק ניכר , נוסף על כך. סותריםולעיתים  מעורביםממצאים  אך הניבו, טמפרטורה

המוזכר מחקרם  לציוןראוי , עם זאת. לא היו חפים מבעיות מתודולוגיות המחקריםמ

' מסעים לבין משקכמות המובהק בין שלילי בו נמצא קשר , ייקוב ואחרים'גשל לעיל 

  .31אלימותהעבירות 

כמות  ,כלומר. חברתייםהמפגשים המשתנה מוסבר על ידי קשר זה עשוי להיות 

את וכך גם , תכיפות המפגשים החברתייםמשקעים גבוהה יותר עשויה להפחית את 

  . י אלימותאירועההסתברות ל

צביע על קשר חיובי בין כמות שה, התקבל דפוס תוצאות שונהלגבי עבירת השוד 

 ,הייתהזה אחרון לגבי ממצא השערת החוקרים . שכיחות עבירת השודבין המשקעים ל

להיות מפחית את סיכוייו של העבריין הבאופן  ,עבירהפוגעים בנראות הקעים משכי 

 .32ולהיתפסעל ידי הנוכחים במקום מזוהה 

 

שלהשפעתם על פשיעת , להוציא את משתני הטמפרטורה והמשקעים, זה פרק לסיכום

של  הרי שקשה להסיק מסקנות מוצקות לגבי השפעתם, אלימות ורכוש בסיס מחקרי

המשפיע באופן ניכר על , חום סכגון עומ)על הפשיעה  אקלימיים אחרים מגוון גורמים

                                                           
28

J. Rotton andE. G. Cohn, "Weather, Disorderly Conduct, and Assaults: From Social 

Contact to Social Avoidance", Environment and Behavior, vol. 32, no. 5 (September 
2000), p. 652-653.  

29
Ibid, p. 55. 

30
Cohn, pp. 61-62. 

31
Jacob et al., p. 19. 

32
Ibid, p. 20.  
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עקב מספרם המועט של המחקרים הקיימים בנושא ועקב חוסר , (הרגשתו של הפרט

פערים אלה מדגישים את הצורך לבחון מחדש את הקשר . העקביות העולה מממצאיהם

כן  .לבין הפשיעה, הגורמים פעמים רבות לשינוי התנהגותי ,שבין משתנים אקלימיים

 .חסרונם של נתונים אלה בהקשר הישראליבולט 

 

 משתנים נוספים בעלי השפעה על הפשיעה

מהמחקרים עולים משתנים אחרים המשפיעים על היקפי פשיעה בנוסף למשתנים 

. 'השפעת חגים ומועדים וכו, ימי השבוע ,ביניהם מקום התרחשות העבירה ,האקלימיים

כי נטרול של משתני מזג אוויר וטמפרטורה לא  ,למשל, מצוין McDowallבמחקר של 

שמשתנים אלה אינם היחידים , משמע. גרם לתופעות העונתיות בפשיעה להיעלם

 . 33שמסבירים דפוסים של עונתיות

עבירות לבין עים על קשר הדוק בין היום בשבוע בו מתבצעות ממצאים שונים מצבי

היקף אירועי אלימות במשפחה גבוהים פי א כי מחקר אוסטרלי מצ. 34תנודתיות בפשיעה

אחד ההסברים לעלייה . 35מאשר בימי חול( ימי שבת וראשון)אחד וחצי בסופי שבוע 

 .36בעבירות אלה בסופי שבוע נעוץ בצריכה מוגברת של אלכוהול במהלך סופי השבוע

 מצביעים על כך שפשיעת רכוש 4551ב משנת "אוהיו בארה, נתונים מהעיר קולומבוס

כך , אנשים נוטים יותר להישאר בבתיהםבהם , חול גבוהה יותר מאשר בסופי שבוע בימי

עלייה דווקא ניכרת עבירות אלימות ב, לעומת זאת. 37שמספר ההזדמנויות לפשיעה יורד

לצרוך יותר לצאת ולבלות ו בסופי שבוע אנשים נוטים, לעיל כאמור. 38בסופי שבוע

 עבירותב, זאת ועוד. רתיים והזדמנויות לפשיעהכך שישנם יותר מפגשים חב, אלכוהול

סוף בלרבות , פשיעה במחצית השנייה של השבועבסמים ומוסר ניכרת התגברות 

                                                           
33

McDowall et al., p. 393. 
34

M. Felson & R. Clarke, "Opportunity Makes the Thief – Practical Theory for Crime    

    Prevention", RDS – Police Research Series, (1998), p. v. 
35

J. People, " Trends and Patterns in Domestic Violence Assaults", Crime and Justice 

Bulletin, NSW Bureau of Crime, Statistics and Research – Contemporary Issues in 
Crime and Justice, Vol. 89, (October 2005), p. 5. 

36
Ibid, p. 11. 

37
"Seasonal and Daily Crime Patterns in Colombus", CRP Data Byte, No. 6, (June 2010),  

     p. 3. 

 
38

 Colombus, p. 3. 
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הנתונים לגבי העיר קולומבוס מראים כי בימי . 39דהיינו מיום רביעי עד ליום שבת, השבוע

צע מהממו 0%מהממוצע היומי לעומת ירידה של  1%-שישי הפשיעה הייתה גבוהה ב

גבוהה הייתה כן ימי שבת נרשמו גם הם כימים בהם הפשיעה -כמו. היומי בימי ראשון

 . 40מהממוצע היומי

בחגים . החגים, מחקר אמריקאי מצביע על פרמטר אחר בעל השפעה על הפשיעה

פחות פשיעה מאשר בשאר ימי  רשמהנ, פסחא וחג ההודיה, חג המולד: כגון, רשמיים

, בימי שישי לפני סופי שבוע ארוכים וחגים המתאפיינים בצריכת אלכוהול מוגברת .השנה

 .41התאפיינו דווקא בעלייה בפשיעה, ס'כדוגמת יום סנט פטריק

הוא הבדלים בתנודות בפשיעה בהתייחס , שעולה במחקרים, משתנה משפיע נוסף

פייני פשיעה מחקר אמריקאי מלמד כי אחת הסיבות הבולטות למא. למאפייני המקומות

קבוצות אוכלוסייה הומוגניות  קרבב אקונומי-מצב סוציוייחודיים במקומות שונים היא 

מהמחקר עולה כי באזורים . 42המרוכזות באזורים מסוימים בעיר או בערים שונות

-כגון שכונות שבהן מתגוררות אוכלוסיות הומוגניות בעלות מעמד סוציו, גיאוגרפיים

 . 43יעה יהיה גבוה בהן מאשר באזורים אחריםהיקף הפש, אקונומי נמוך

מתוך מאמר של אוניברסיטת ניו יורק ניתן ללמוד על הבדלים במאפייני הפשיעה בין 

אזורים עירוניים  לפיהמגמה מובהקת  ארתהמאמר מ. פרבריםבין אזורים עירוניים ל

  . 44הפכו לבטוחים יותר מבחינת פשיעה יחסית לפרבריהם

 באזורים העירוניים בין השניםבפשיעה  05%-מאמר זה מלמד גם על ירידה של כ

 .45נתון גבוה יותר מהמתרחש בפרברים, 9114-4550
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42
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 מטרת המחקר

קרי האם , בישראל מגמה עונתית בפשיעה מתקיימתלבחון האם מטרת מחקר זה 

בדגש על , משתנים עונתיים מרכזייםושפעים ממבעבירות נבחרות היקפי  הפשיעה 

 .משתנים אקלימיים

 

 שיטת המחקר

 קובץ הנתונים

נתוני פשיעה יומיים הקיימים במאגרי משטרת  -על נתונים משני מקורות המחקר מבוסס

של משתנים אקלימיים הכוללים מדידות , 46ונתוני השירות המטאורולוגי הישראליישראל 

  4559-459947השנים משתרעת על פני המחקר תקופת . שונות ברחבי הארץבתחנות 

 :מוינו לפי ו מהמערכת המשטרתיתהתקבלהפליליים ש נתוני התיקים

אלימות : הנתונים רוכזו בנפרד לכל אחת מהעבירות הנבחרות -העבירהסוג  .א

 .גניבות כלי רכבו תפרצויות לבתי דירהה, 48גופנית

ת אקיף באופן המשנבחרו , חלק מהניתוחים בוצעו בחלוקה ליישובים -יישובים .ב

-כללבצד הניתוח ה) לפי יישובים ניתוח הנתוניםעל הוחלט . אזורי הארץ מרבית

הנתונים ומאחר ש, מובחניםמאחר שלכל יישוב מאפייני פשיעה ( ארצי

 הפזורותספציפיות דידה מתייחסים לתחנות מ אלא ,ארצייםאינם המטאורולוגיים 

, חיפה, כרון יעקביז, טבריה: הבאיםם היישובילצורך המחקר נבחרו  .ברחבי הארץ

 .  באר שבעו ראשון לציון ,ירושלים, תל אביב

, כוללים מדידות יומיות של משתנים אקלימיים מרכזייםנתוני השירות המטאורולוגי 

 להלן המשתנים. המייצגות את היישובים שנבחרו למחקר ,ידהבחלוקה לתחנות מד

 : האקלימיים

 .(0C-ב) ליתאלית ומינימאיומית מקסימטמפרטורה  .א

                                                           
46

 .המטאורולוגי הישראלים בשירות מנהל גף אקלי, ר עמוס פורת"ד על ידיהופקו  הנתונים 
47

    4559-4599ייחס לשנים מת, הכולל את הנתונים הפליליים והמטאורולוגיים, קובץ הנתונים האחוד 

 לא תוקפו   4594לשנת מטאורולוגיות התצפיות ה, שכן נכון לזמן עריכת המחקר, 4594ללא שנת     
 .במלואן    

48
 תקיפת והכשלת   , קטטות והפרעות ברחובות, סל עבירות אלימות גופנית כולל קטטות והפרעות במוסדות 

 תקיפת עובדי  , חבלה גופנית חמורה, הריגה, ניסיון לרצח, רצח, תקיפת שוטר בנסיבות חמורות, שוטר    
 מעשה , אינוס ובעילה שלא כחוק, באיומיםאינוס בכוח או , תקיפה למעט עובדי ציבור, ציבור בתפקיד    
 .תקיפה לשם גניבה, שוד, שוד בנסיבות חמורות, מגונה בכוח    
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 .49ובערב בצהריים חוםהעומס  .ב

 .(מ"במ)כמות משקעים יומית  .ג

המיזוג בין מאגר הנתונים המטאורולוגי לבין קובץ הנתונים הפלילי נעשה על פי מפתח 

כך שלנתוני הפשיעה בכל יישוב הותאמו הנתונים האקלימיים מתחנת , של יישובים

  .(הממוקמת בתוך היישוב או בסמוך אליו) המדידה המייצגת אותו

 

 מגבלות הנתונים

במיוחד , מכיוון שחלק מהעבירות אינן מובאות לידיעת המשטרה או מתגלות על ידה

שקף את מספר התיקים המתועד אינו מהרי ש, (כגון תקיפות)עבירות האלימות הגופנית 

ייתכנו נתונים חסרים בקובץ המטאורולוגי עקב היעדר , בנוסף. מימדי התופעהכלל 

 . בנקודות זמן שונותמדידות 

  

                                                           
49

כממוצע של בפועל מחושב ה, מהווה מדד משולב של טמפרטורה ולחות יחסיתמשתנה עומס החום 

עומס החום בצהריים מבוסס על מדידות שהתבצעו  .שנמדדו הטמפרטורה היבשה והטמפרטורה הלחה
עומס החום בערב מבוסס על מדידות . בשעון הקיץ 90בתקופת שעון החורף ובשעה  94-99בין השעות 
 . בשעון הקיץ 49בתקופת שעון החורף ובשעה  99-45בין השעות שהתבצעו 
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 משתני המחקר

נמדד  זהמשתנה . הוא היקף הפשיעה בכל אחת מהעבירות הנבחרותהמשתנה התלוי 

 הנתונים יש לציין כי בניתוחי. בגין עבירות אלושנפתחו על פי מספר התיקים היומי 

חושב ממוצע תיקים יומי בכל , לתקופות ארוכות יותר כחודשים או עונותשהתייחסו 

המשתנים הבלתי  .בחשבון את ההבדלים באורכי החודשיםבאופן שלוקח , חודש או עונה

ומשתנים עונתיים ( ילכמצוין לע)משתנים אקלימיים : תלויים במחקר נחלקים לשני סוגים

 : םבכלל, אחרים

 .מוסלמיםיהודיים וחגים וימי אזכור  .א

 .(יום בשבוע)יום ביצוע העבירה  .ב

  .(בוקרלפנות /לילה/ערב/צהרים/ים מוקדמיםצהר/שעות הבוקר) 50ביצוע העבירה זמן .ג



 פשיעה עונתית

 

 

 הליך

השוואה בין נתוני הפשיעה בחודשי נערכה , ראשית; שלוש בדיקות עיקריות התבצעו

. על מנת לבחון באופן כללי האם ישנו קשר בין עונות השנה לבין הפשיעה, הקיץוהחורף 

ההשתנות החודשית בהיקפי הפשיעה במטרה לאתר את חודשי  נבחנה, בשלב השני

תוך ניסיון להסביר את הממצאים על פי שתי , זאת. השיא והשפל בעבירות הנבחנות

בין העונות את הפשיעה ורך השוולצ, כאמור. שהוצגו בפרק המבואהתיאוריות 

נבחנו , לבסוף. 51חושב ממוצע תיקים יומי לכל חודש לפי מספר הימים שבו, והחודשים

להעריך את  במטרה, השפעותיהם של המשתנים העונתיים השונים על היקפי הפשיעה

בדיקה זו נעשתה באמצעות כלים אנליטיים מתקדמים . חלקם בניבוי התנודות בפשיעה

 (.באסטרטגיה המחקרית תוארכמ)ועצי החלטה  Seasonal Decomposition-יותר כ

  

                                                           
50

 צהרים : 95-99; בוקר:  1-95: כדלהלן, קבוצות לפי שעות היממה 1-משתנה זמן ביצוע העבירה חולק ל 

 .לפנות בוקר 4-1; לילה: 44-4; ערב: 99-44;  צהרים 99-99; מוקדמים    
51

 הנובעת מההבדלים בין משכי החודשים והשינויים , הממוצע היומי נועד למנוע הטיה בנתונים 

 .הנסקרותהשנים פברואר לאורך  באורכו של חודש 
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 פשיעה עונתית

 

 אסטרטגיה מחקרית

 ,(בהתבסס על הישובים שצוינו) ארצית-תחילה ברמה הכלל: בשתי רמותהנתונים נותחו 

עונתית בפשיעה האם ניתן לזהות מגמה ) ל שאלת המחקרבחינה ראשונית ש צורךל

בשלב . השנהחודשי לאורך בעבירות שנבדקו תות שיא ושפל יתוך זיהוי ע, (בישראל

במטרה לבחון האם המגמה  היישובים הנבחריםלגבי הנתונים נותחו בנפרד , הבא

ניתוח היישובים בנפרד נועד , בנוסף. המקומיתגם ברמה  העונתית הארצית תקפה

אזור בעל הפשיעה השפעות , ונקודתי להם אופי מקומי, האם למשתני מזג האוויר לבדוק

 .נמדדובו 

 :הן ות שנבחרו לצורך כךהניתוח המרכזית ושיט

עונת הארציים בעונת החורף להיקפיה בלהשוואת היקפי הפשיעה  t יניתוח .א

 . 52בחלוקה לעבירות ,הקיץ

הבוחנים את התנודות הממוצעות בהיקפי  Seasonal Decompositionניתוחי  .ב

 .הפשיעה לאורך תקופת המחקר

הפשיעה היקפי ניבוי ל (Decision Trees) שימוש במודלים מסוג עצי החלטה .ג

העבירות ו יםיישובאחד מהלכל , באמצעות המשתנים העונתיים הנבחרים

 . בנפרד שנבחנו

  

  

                                                           
52

 במסגרת ניתוח זה חושב מספר התיקים היומי הממוצע בשלושת החודשים המייצגים את  

 במהלך תקופת ( נובמבר עד ינואר)ובשלושת החודשים המייצגים את החורף ( יוני עד אוגוסט)עונת הקיץ  
 .המחקר כולה
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 פשיעה עונתית

 

רממצאי המחק  

 עיקרייםהתפלגות משתני המחקר ה

לפי סוג  4599-4559שנפתחו בין השנים  הפלילייםהתפלגות התיקים : 9' טבלה מס

 ביחס לכלל הישובים שנבדקו העבירה

 

 

, טבריה)בישובים שנבדקו  בטבלה לעיל מוצגת התפלגות התיקים הפליליים שנפתחו

בגין העבירות הנבחרות במהלך  (ראשון לציון ובאר שבע, תל אביב, חיפה, כרון יעקביז

מספר . תיקים פליליים בכלל עבירות אלו 909,991הכול נפתחו בסך . התקופה הנסקרת

מכלל  11%-המהווים כ, (למעט עובד ציבור)הוא בעבירות תקיפה  ביותרהתיקים הרב 

עבירות שכיחות נוספות הן התפרצויות לבתי דירה . התיקים שנפתחו בתקופת המחקר

כמות התיקים הקטנה . מהתיקים 49%-שבגין כל אחת מהן נפתחו כ, לי רכבוגניבות כ

בלבד מכלל התיקים  5.9%-המהווים כ, ניסיון רצח והריגה, בעבירות רצח ביותר נרשמה

 .  שנפתחו

 

כמות תיקים
אחוז מסך כל התיקים בעבירות 

הנבחנות

62,15739.2%תקיפה )למעט עובדי ציבור(

33,93521.4%התפרצות לבית דירה

33,42321.1%גניבת כלי רכב

5,5703.5%תקיפת והכשלת שוטר

4,5592.9%חבלה גופנית חמורה

4,5012.8%שוד

3,4052.1%מעשה מגונה בכוח

3,3412.1%קטטות והפרעות ברחובות

2,4701.6%שוד בנסיבות חמורות

1,4790.9%תקיפת שוטר בנסיבות חמורות

1,2010.8%אינוס בכוח או באיומים

8200.5%תקיפה לשם גניבה

6510.4%תקיפת עובדי צבור בתפקיד

3930.2%אינוס ובעילה שלא כחוק

1800.1%קטטות והפרעות במוסדות

1710.1%ניסיון לרצח

1150.1%רצח

750.0%הריגה

158,446100.0%סה"כ
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 פשיעה עונתית

 

 

 

ביחס לכלל הישובים  בעבירות הנבחנות על התפלגות התיקים וריםמ 4טבלה נתוני 

ניתן לראות כי במרבית . במהלך התקופה הנסקרת על פני ימות השבוע שנבדקו

התפלגות התיקים בין , שוד ושוד בנסיבות חמורות, לרבות גניבות כלי רכב, העבירות

עבירות יוצאות דופן בהיבט זה הן . בולטות לימים ספציפייםאין וכי , למדי אחידההימים 

התיקים בגינן נפתחים בסופי אחוז משמעותי מש, רצח וחבלה גופנית חמורה, הריגה

למעלה ממחצית מהתיקים , בעבירת ההריגה, למשל, כך. (בימים שישי ושבת)שבוע 

של עלייה , מתונה יותר, מגמה דומה. 91%-כ -ובעבירת הרצח שבועהבסופי  ונפתח

. בעבירת החבלה הגופנית החמורהמתקיימת ( 11%של )באחוז התיקים בסופי שבוע 

חלה ירידה בתיקים ביום , וגניבות רכב ת ההתפרצות לבתי דירהובעביר, לעומת זאת

 . בהשוואה לשאר ימות השבוע שבת

סה"כשבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

14.5%14.0%14.0%14.0%14.6%14.9%14.0%100.0%תקיפה )למעט עובדי ציבור(

15.7%13.3%12.4%13.9%16.4%14.9%13.4%100.0%אינוס בכח או באיומים

18.1%13.7%13.0%17.6%15.5%12.2%9.9%100.0%אינוס ובעילה שלא כחוק

14.4%15.3%14.3%15.3%15.4%14.3%11.0%100.0%גניבת כלי רכב

8.0%6.7%5.3%12.0%14.7%26.6%26.7%100.0%הריגה

15.3%15.5%15.2%15.7%16.7%13.1%8.5%100.0%התפרצות לבית דירה

13.4%13.1%11.6%11.3%13.4%18.5%18.7%100.0%חבלה גופנית חמורה

16.8%14.9%15.1%16.0%15.4%11.6%10.2%100.0%מעשה מגונה בכח

14.0%14.6%12.3%10.5%17.0%18.1%13.5%100.0%נסיון לרצח

12.2%12.8%15.0%12.8%17.8%17.2%12.2%100.0%קטטות והפרעות במוסדות

13.9%12.8%11.9%12.7%12.8%16.3%19.6%100.0%קטטות והפרעות ברחובות

11.3%9.6%9.5%12.2%13.9%23.5%20.0%100.0%רצח

15.9%13.7%14.3%14.3%13.7%14.0%14.1%100.0%שוד

15.2%11.7%12.8%14.8%16.9%15.3%13.3%100.0%שוד בנסיבות חמורות

13.5%14.0%15.1%13.0%17.0%12.8%14.6%100.0%תקיפה לשם גניבה

13.9%11.8%12.5%13.6%12.7%17.2%18.3%100.0%תקיפת והכשלת שוטר

17.4%16.4%18.0%14.6%17.6%8.0%8.0%100.0%תקיפת עובדי צבור בתפקיד

15.6%14.9%12.9%13.9%10.5%17.9%14.3%100.0%תקיפת שוטר בנסיבות חמורות
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ביחס  לפי ימות השבוע בעבירות הנבחנותהפליליים תפלגות התיקים ה: 4' טבלה מס

 לכלל הישובים שנבדקו



 פשיעה עונתית

 

 

ביחס  בימי חג ובימי חול בעבירות הנבחנותהפליליים התפלגות התיקים : 1' טבלה מס

 לכלל הישובים שנבדקו

 

 

 נתוני הטבלה מראים את התפלגות התיקים בין העבירות השונות בימי חול ובימי חג

מי יהיא נפרדת ללשים לב כי התפלגות התיקים בין העבירות יש . ביחס לישובים שנבדקו

התפלגות העבירות בימי  שוות ביןלהחלוקה זו מאפשרת  .ומוצגת בעמודות ,חול ולחגים

בימי התפלגויות התיקים בין העבירות עולה כי מהנתונים . בחגים ןהתפלגותחול לבין 

כך שהנטייה לבצע את העבירות הנבחנות אינה מושפעת , למדי דומהחול ובימי חג 

ניתן לראות כי העבירות השכיחות ביותר , כן-כמו .עובדה כי מדובר בחג או ביום חולמה

גניבות כלי רכב , (למעט עובדי ציבור)מסוג תקיפה עבירות  הן בחגים והן בימי חול הן

 . דירהבתי והתפרצויות ל

 

 

 

יום חגיום חול 

39.00%40.20%תקיפה )למעט עובדי ציבור)

0.80%0.80%אינוס בכח או באיומים

0.30%0.20%אינוס ובעילה שלא כחוק

21.10%20.90%גניבות כלי רכב

0.00%0.10%הריגה

21.80%19.60%התפרצות לבית דירה

2.80%3.10%חבלה גופנית חמורה

2.20%2.10%מעשה מגונה בכח

0.10%0.10%נסיון לרצח

0.10%0.10%קטטות והפרעות במוסדות

2.10%2.20%קטטות והפרעות ברחובות

0.10%0.10%רצח

2.80%2.90%שוד

1.60%1.40%שוד בנסיבות חמורות

0.50%0.60%תקיפה לשם גניבה

3.40%4.10%תקיפת והכשלת שוטר

0.40%0.40%תקיפת עובדי צבור בתפקיד

0.90%1.10%תקיפת שוטר בנסיבות חמורות

100.00%100.00%סה"כ
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 פשיעה עונתית

 

, יהודיים ובחגיםהתפלגות התיקים הפליליים בעבירות הנבחנות בימי חול : 9' טבלה מס

ביחס לכלל הישובים  (המתקיימים באותו תאריך) שתי הדתותחגים של בוערביים 

 שנבדקו

 

 

בחלוקה , בין העבירות בימי חול ובימי חג בטבלה לעיל מפורטת התפלגות התיקים

ניתן לראות כי . ערביים וחגים של שתי הדתות החלים באותו תאריך, לחגים יהודיים

בין אם , בחגיםשל ממש חלקן היחסי של העבירות המתבצעות בימי חול נותר ללא שינוי 

ניתן , בצד זאת. מדובר בחג יהודי ובין אם מדובר בחג ערבי או בחג של שתי הדתות

כמו גם , בחגים ערביים( למעט עובדי ציבור)להבחין בעלייה קלה באחוז תיקי התקיפה 

ירידה בחלקם של תיקי תקיפת והכשלת בובעלייה בחלקם של תיקי ההתפרצויות לדירה 

 . הודיים וערביים החלים באותו תאריךבחגים ישוטר 

 

 

 

חג יהודי וערבי החלים באותו תאריךחג ערביחג יהודייום חול

39.0%39.7%41.0%34.6%תקיפה )למעט עובדי ציבור)

0.8%0.8%0.7%1.0%אינוס בכח או באיומים

0.3%0.2%0.2%0.2%אינוס ובעילה שלא כחוק

21.1%20.6%21.0%23.4%גניבה שמוש רכב ללא רשות

0.0%0.1%0.0%0.0%הריגה

21.8%19.8%18.9%24.5%התפרצות לבית דירה

2.8%3.3%3.0%2.7%חבלה גופנית חמורה

2.2%2.1%2.1%1.8%מעשה מגונה בכח

0.1%0.1%0.1%0.1%נסיון לרצח

0.1%0.1%0.1%0.2%קטטות והפרעות במוסדות

2.1%2.6%1.9%2.4%קטטות והפרעות ברחובות

0.1%0.1%0.1%0.0%רצח

2.8%2.7%3.1%2.7%שוד

1.6%1.6%1.3%1.6%שוד בנסיבות חמורות

0.5%0.5%0.6%0.9%תקיפה לשם גניבה

3.4%4.3%4.0%2.7%תקיפת והכשלת שוטר

0.4%0.3%0.5%0.7%תקיפת עובדי צבור בתפקיד

0.9%1.2%1.2%0.7%תקיפת שוטר בנסיבות חמורות

100.0%100.0%100.0%100.0%סה"כ
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 פשיעה עונתית

 

 

לפי זמן ביצוע העבירה בעבירות הנבחנות הפליליים התפלגות התיקים : 0' טבלה מס

 ביחס לכלל הישובים שנבדקו במהלך היממה

 

 

בכלל הישובים  במהלך היממהעבירות הנבחנות מוצגת התפלגות התיקים ב 0בטבלה 

, בוקר: יחידות זמן 1-היממה חולקה באופן שווה ל, כמתואר בפרק השיטה. שנבדקו

 נתוני הטבלה מצביעים באופן גורף. לילה ולפנות בוקר, ערב, צהריים, צהריים מוקדמים

מגמה זו בולטת . העבירותעל שעות הלילה ככאלה שבהן מתבצע החלק הארי של 

בעבירת . כלי רכב והריגה גניבות, (למעט עובדי ציבור)במיוחד בעבירות תקיפה 

שעות הלילה  -מוקדי פעילות עיקריים במהלך היממה שניישנם , ההתפרצות לבתי דירה

 .  ושעות הבוקר

 

בוקר 

 - 06:00(

)10:00

צהרים מוקדמים 

)14:00 - 10:00(

צהרים 

 - 14:00(

)18:00

ערב 

 - 18:00(

)22:00

לילה 

 - 22:00(

)02:00

לפנות בוקר 

)06:00 - 02:00(
סה"כ

13.8%5.1%1.3%0.5%71.6%7.7%100.0%תקיפה )למעט עובדי ציבור)

16.7%12.5%11.8%10.8%39.1%9.1%100.0%אינוס בכח או באיומים

21.4%14.8%19.8%10.7%31.0%2.3%100.0%אינוס ובעילה שלא כחוק

19.7%7.6%4.8%2.2%56.6%9.1%100.0%גניבות כלי רכב

5.3%9.3%5.3%10.7%56.0%13.4%100.0%הריגה

34.1%5.8%2.6%1.2%46.3%10.0%100.0%התפרצות לבית דירה

12.2%13.5%12.7%11.2%38.1%12.3%100.0%חבלה גופנית חמורה

21.0%18.2%15.4%8.5%31.3%5.6%100.0%מעשה מגונה בכח

15.8%12.3%18.1%17.5%31.0%5.3%100.0%נסיון לרצח

16.1%25.0%10.0%8.9%27.2%12.8%100.0%קטטות והפרעות במוסדות

10.8%17.4%13.3%8.2%32.3%18.0%100.0%קטטות והפרעות ברחובות

17.4%13.0%12.2%15.7%37.4%4.3%100.0%רצח

11.9%15.8%14.5%12.5%32.1%13.2%100.0%שוד

12.2%12.0%11.7%13.7%33.3%17.1%100.0%שוד בנסיבות חמורות

10.4%16.5%20.2%16.8%26.7%9.4%100.0%תקיפה לשם גניבה

12.6%12.7%11.8%5.9%39.5%17.5%100.0%תקיפת והכשלת שוטר

23.5%38.2%16.7%6.9%11.4%3.3%100.0%תקיפת עובדי צבור בתפקיד

17.1%16.3%15.0%9.9%30.4%11.3%100.0%תקיפת שוטר בנסיבות חמורות

19.4%7.6%4.6%2.7%56.2%9.5%100.0%כלל העבירות
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 4599 - 4559בין השנים נתוני משקעים ביישובים הנבחרים : 1' טבלה מס

 

 

מספר הימים הגשומים בכל ישוב אינו רב ובדרך כלל ישנה יציבות  מן הטבלה עולה כי

 .בכמות הימים הגשומים בכל שנה

 

 

 

 

 

 

אחוזמס' הימיםאחוזמס' הימים

200832989.9%3710.1%

200932589.0%4011.0%

201033692.1%297.9%

201132388.5%4211.5%

200831084.7%5615.3%

200930683.8%5916.2%

201032589.0%4011.0%

201129580.8%7019.2%

200830884.2%5815.8%

200930282.7%6317.3%

201032388.5%4211.5%

201129179.7%7420.3%

200832588.8%4111.2%

200931385.8%5214.2%

201033892.6%277.4%

201130583.6%6016.4%

200831586.1%5113.9%

200931385.8%5214.2%

201033190.7%349.3%

201130182.5%6417.5%

200830984.4%5715.6%

200931084.9%5515.1%

201033090.4%359.6%

201129981.9%6618.1%

200831686.3%5013.7%

200930984.7%5615.3%

201033190.7%349.3%

201129480.5%7119.5%

2008221286.3%35013.7%

2009217885.2%37714.8%

2010231490.6%2419.4%

2011210882.5%44717.5%

טבריה

ירושלים

ראשל"צ

תל אביב-יפו

כלל הישובים שנבדקו

שנה יישוב
ימים עם משקעיםימים ללא משקעים

באר שבע

זכרון יעקב

חיפה
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 פשיעה עונתית

 

בימים גשומים ולא  התפלגות התיקים הפליליים בעבירות הנבחרות: 1' טבלה מס

 בכלל הישובים שנבדקו (סוף שבוע/אמצע שבוע)גשומים לפי היום בשבוע 

 

 

, העבירות הנבחרות בימים גשומים ובימים לא גשומיםבטבלה מוצגת התפלגות תיקי 

ממצא בולט הוא חלקם היחסי . תוך השוואה בין המתרחש באמצע השבוע ובסוף השבוע

הגדול יותר של תיקי ההתפרצויות לבתי דירה ושל גניבות כלי רכב בימים גשומים 

יה בנתח הנתונים ביחס לעבירות תקיפה מצביעות על עלי, לעומת זאת .באמצע השבוע

 .  התיקים בימים לא גשומים בסופי שבוע

 

 

 

 

 

אחוז מהתיקים 

באמצע השבוע

אחוז מהתיקים 

בסוף השבוע

אחוז מהתיקים 

באמצע השבוע

אחוז מהתיקים 

בסוף השבוע

38.8%42.5%34.2%39.3%תקיפה )למעט עובדי ציבור)

0.8%0.8%0.7%0.6%אינוס בכח או באיומים

0.3%0.2%0.2%0.3%אינוס ובעילה שלא כחוק

21.2%19.6%23.6%21.0%גניבות כלי רכב

0.0%0.1%0.0%0.1%הריגה

22.5%17.0%26.2%18.1%התפרצות לבית דירה

2.6%4.0%2.0%3.9%חבלה גופנית חמורה

2.3%1.8%2.1%1.5%מעשה מגונה בכח

0.1%0.1%0.1%0.2%נסיון לרצח

0.1%0.1%0.1%0.1%קטטות והפרעות במוסדות

1.9%2.8%1.8%2.8%קטטות והפרעות ברחובות

0.1%0.1%0.1%0.1%רצח

2.8%2.9%3.0%3.1%שוד

1.5%1.7%1.6%1.6%שוד בנסיבות חמורות

0.5%0.5%0.5%0.5%תקיפה לשם גניבה

3.2%4.6%2.7%4.9%תקיפת והכשלת שוטר

0.5%0.2%0.4%0.3%תקיפת עובדי צבור בתפקיד

0.9%1.1%0.6%1.4%תקיפת שוטר בנסיבות חמורות

100.0%100.0%100.0%100.0%סה"כ )כלל העבירות(

יום עם משקעים )גשום(יום ללא משקעים
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40.9%42.7%46.0%46.6%תקיפה )למעט עובדי ציבור)

16.0%16.1%14.1%14.2%התפרצות לבית דירה

23.7%19.6%19.6%18.7%גניבה שמוש רכב ללא רשות

3.8%3.8%4.4%5.0%חבלה גופנית חמורה

42.9%48.4%48.4%57.7%תקיפה )למעט עובדי ציבור)

29.2%23.0%23.9%19.8%התפרצות לבית דירה

10.5%10.7%9.1%4.5%גניבה שמוש רכב ללא רשות

2.5%2.8%3.6%0.0%חבלה גופנית חמורה

37.4%41.3%40.6%43.0%תקיפה )למעט עובדי ציבור)

15.9%14.7%14.9%9.9%התפרצות לבית דירה

28.4%25.1%26.4%23.8%גניבה שמוש רכב ללא רשות

2.6%3.1%2.7%3.1%חבלה גופנית חמורה

35.2%35.3%37.0%36.3%תקיפה )למעט עובדי ציבור)

24.8%23.4%23.1%19.9%התפרצות לבית דירה

20.4%22.4%20.7%23.7%גניבה שמוש רכב ללא רשות

2.4%2.5%2.5%2.4%חבלה גופנית חמורה

עומס חום בצהריים

אחוז 

התיקים 

בהיעדר 

עומס חום

אחוז 

התיקים 

בעומס חום 

קל

אחוז 

התיקים 

בעומס חום 

בינוני

אחוז 

התיקים 

בעומס חום 

גבוה

באר שבע

חיפה

ירושלים

תל אביב-יפו

 

תנאי תחת התיקים בעבירות המרכזיות שנבדקו יומית של בטבלה מופיעה התפלגות 

ארבעה מהיישובים ב ,(בינוני וגבוה, עומס קל, היעדר עומס חום)עומס חום שונים 

 כל תנאי עומס חום בנפרדלהתפלגות העבירות במתייחסים נתוני הטבלה . הנבחרים

חלקם של תיקי התקיפה עולה מהנתונים עולה כי (. ולא בשורות)ומובאים בעמודות 

חלקם של תיקי , אביב-בתל. ירושלים ובאר שבע, עומס חום גבוה ביישובים חיפהתחת 

ניתן לראות כי אחוז תיקי ההתפרצויות , כן-כמו. התקיפה עולה במעט בעומס חום בינוני

גם באשר . ארבעת היישובים המוצגיםכל לדירה נוטה לעלות ככל שעומס החום יורד ב

 ,התיקים בעבירה זו ככל שעומס החום יורדניכרת עלייה באחוז , לגניבות כלי רכב

, מתגלה מגמה מעורבת ,לעומת זאת, בתל אביב. חיפה וירושלים, בערים באר שבע

 . שאינה מעידה על קשר בין עומס החום לבין עבירת גניבות כלי רכב
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בתנאי עומס  עבירות נבחרות' במסהתיקים הפליליים יומית של התפלגות : 9' טבלה מס

 שוביםיילפי בחלוקה , חום שונים



 פשיעה עונתית

 

 לאורך השנים הנסקרות ,יוני עד אוגוסט לקיץ ודצמבר עד פברואר לחורף -והחורף 

 .בכלל הישובים שנבדקו

-הרבהשוואת מספר התיקים הממוצע צורך ללמדגמים בלתי תלויים  tהתבצע מבחן 

תוצאות ניתוח מבחן . 54בכל אחת מהעבירות בחודשי החורף לעומת חודשי הקיץ 53שנתי

t  פ פילוח "שמציגה את הממוצעים החודשיים הרב שנתיים ע, 1מוצגות בטבלה מספר

  . לעבירות הנבחנות

 

 ממוצע התיקים היומי בחורף ובקיץלבחינת  tתוצאות ניתוח מבחן : 1' טבלה מס

 עבירה
 חורף 

 ממוצע תיקים יומי

 קיץ

 ממוצע תיקים יומי
 רמת המובהקות

 5.555 15.0411 11.1911 רכבכלי גניבות 

 התפרצויות

 לבתי דירה
91.9911 19.1955 5.555 

 5.555 999.9411 911.1011 אלימות גופנית

 

וכי באופן סטטיסטי ניתן להצביע על כך שכל ההשוואות הן מובהקות , פ הטבלה לעיל"ע

: הבאות גבוה מהיקפן בקיץעבירות הבחורף היקף . ישנם מאפיינים עונתיים ברורים

התמונה , לעומת זאת. +(99.9%) וההתפרצויות לבתי דירה+( 95.1%)גניבות הרכב 

שונה ולפיה ממוצע התיקים היומי בקיץ גבוה המצטיירת לגבי עבירות אלימות גופנית 

  .+(90%) מזה שבחורף
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 .4559-4594ממוצע רב שנתי של השנים 
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 קיץ וחורף –מאפייני פשיעה בעונות מובהקות 

השוואת ממוצע התיקים היומי בחורף לבין ממוצע התיקים היומי בקיץ נערך מבחן לצורך 

t . ים המייצגים את עונת הקיץ החודשים שנבחנו הם החודשים המובהקמאפייני הפשיעה



 פשיעה עונתית

 

 היקפי פשיעה לאורך חודשי השנה בשנים הנסקרות

פ "להלן יובאו גרפים שיציגו את ההשתנות של היקפי העבירות לאורך חודשי השנה ע

  .בחישוב רב שנתישל כל חודש ממוצעים יומיים 
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 פשיעה עונתית
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 פשיעה עונתית

 

 רכבכלי גניבות 

-מעל ל)נרשם בממוצע מספר שיא של גניבות רכב ( נובמבר עד ינואר)בחודשי החורף 

 .למעט שיא במאי, בשאר החודשים המספרים נמוכים יותר. (גניבות מדי יום 10

 

 התפרצויות לבתי דירה

מאוקטובר ועד מרץ ממוצע תיקי  המגמה המצטיירת מצביעה על כך שבחודשי החורף

ואילו ( התפרצויות מדי יום 11-בממוצע מעל ל)ההתפרצויות לבתי דירה מגיע לשיאו 

 .בחודשי הקיץ מסתמן שפל

 

 אלימות גופנית

המגמה הקיימת בעבירות אלימות גופנית הפוכה מזו העולה מעבירות הרכוש והשוד כפי 

  .השפל באירועים חל בחודשי החורף שכן חודשי השיא הם בקיץ ואילו, שפורט לעיל

 

 ניתוחים לבחינת דפוסים עונתיים בנתוני המחקר

, מזג האוויר)הנובעות מגורמים עונתיים  ,לצורך בדיקת התנודות העיתיות בנתונים

-בתוכנת ה Seasonal Decomposition55בוצעו ניתוחים מסוג , ('יום בשבוע וכד, חגים

SPSS .בנפרד עבור כל אחת מארבע קבוצות העבירה הנבחרות  חישובים נעשוה- 

ומבוססים על  ,אלימות גופנית והתפרצויות לבתי דירה, גניבות כלי רכב, עבירות השוד

, בחלק זה של הבדיקה. 9111-4591נתונים חודשיים של תיקים פליליים בין השנים 

ככל הניתן להתבסס על מספר תצפיות רב  במטרה הורחב משמעותית טווח השנים

בתרשימים להלן . (שכן רמת הניתוח היא חודשית) ולהגביר את מהימנות הממצאים

ל בכ שנתי בכל אחת מהעבירות-מוצג ממוצע התיקים החודשי ביחס לממוצע הרב

יובהר כי ערך זה מייצג את הגורם העונתי המנוטרל מרכיבים אחרים . הישובים שנבדקו

ומכאן , 955%שנתי עומד על -כו של הממוצע הרבער(. מגמות וגורם הטעות, מחזוריות)

סייג . שנתי-נפתחו יותר תיקים מהממוצע הרב 955%-שבחודש בעל ערך הגבוה מ

הממוצעים , יש לקחת בחשבון שמאחר שבחודש פברואר ישנם פחות ימים –לנתונים 
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 דהיינו נתונים הנמדדים במרווחים , תיותמשמש מודל לניתוח סדרות ע Seasonal Decomposition-ה

 הפרוצדורה מאפשרת להעריך באיזו מידה השונות המתקיימת בסדרת הנתונים היא . קבועים לאורך זמן
 (."טעות)"או של גורמים לא ידועים אחרים /ו, של גורמים מחזוריים ומגמות, תוצאה של עונתיות
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 פשיעה עונתית

 

נמוכים יותר בשל מספר מופעים , החודשיים של חודש זה בעבירות השונות שיוצגו להלן

פ "לפיכך הנתונים של חודש זה אינם משקפים את כל התמונה ונראים ע. קטן יותר

 .הגרפים נמוכים מכפי שהם

 

 גניבות כלי רכבבהתפלגות הגורמים העונתיים  .1' תרשים מס

 

 

. הגרף נצפית מגמה של עלייה בגניבות כלי רכב בחודשי החורף מאוקטובר עד ינוארמ

, (הנמוך ביותר)הם אפריל  ,הנמוך ביותרהוא החודשים בהם היקפן של גניבות הרכב 

 . פברואר ויוני, מרץ, ספטמבר

בולטת המגמה של ( 1991-3112)שנה  11גם בשקלול של מנתונים אלה עולה ש

את כל , כאמור, יודגש כי דרך מדידה זו מנטרלת .בחודשי החורף ריבוי גניבות רכב

 .ומביאה לידי ביטוי את המשפיע העונתי בלבד, ההשפעות האחרות
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 פשיעה עונתית

 

 

 

 ריבוי התפרצויות לבתי דירה בחודשי החורףנצפית מגמה ברורה של  ,ל"פ הגרף הנ"ע

, יותר תיקים מהממוצע 1%-דצמבר בכובחודשים נובמבר , מאוקטובר עד ינואר

 ,אפריל: החודשים הנמוכים ביותר הם. יותר 1%-יותר ובינואר בכ 1%-באוקטובר בכ

אוגוסט ספטמבר בין , פחות ובחודשים יולי 1%-בכ,פברואר, פחות מהממוצע 1%-בכ

 .פחות מהממוצע 1%-ל 4%
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 התפלגות הגורמים העונתיים בעבירות אלימות גופנית. 2' תרשים מס

 

 

 

החל בעבירות האלימות הגופנית משמעותית מגמת עלייה מהתרשים מסתמנת 

מממוצע התיקים  1%-בחודשי השיא יותר מ .המציין את תחילת הקיץ, מחודש מאי

למעט , בחודשי החורף מספר התיקים יורד מתחת לממוצע הרב שנתי. הרב שנתי

 .ינואר בו ממוצע התיקים קרוב לממוצע הרב שנתיבחודש 
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 ניתוחים להערכת השפעתם של המשתנים העונתיים על היקפי הפשיעה

העונתיים ישנה השפעה משמעותית על נפח התיקים  משתניםמשנמצא כי לסך ה

אקלימיים ) אלה משתניםכל אחד משל  מידת תרומתםנבדקה , בעבירות הנבחרות

הנתונים נותחו בעזרת מודל אנליטי , ךכלשם (. כמות התיקים)לניבוי הפשיעה ( ואחרים

לניבוי , בין השאר, עץ החלטה הוא מודל המשמש .SPSS-בתוכנת הצי החלטה של ע

תלויים -באמצעות משתנים בלתי( נמדדההמטרה  משתנה)ערכי המשתנה התלוי 

מספר התיקים היומי שנפתחו בכל אחת מהעבירות , במחקר זה, כמצוין(. המנבאים)

העונתיים היוו את המשתנים  גורמיםוה, היווה את המשתנה התלויבכל ישוב הנבחרות 

עץ ההחלטה בוחר את אותם משתנים בלתי תלויים המנבאים במובהק . הבלתי תלויים

ייצר מעץ ההחלטה , בנוסף. את המשתנה התלוי ומדרג אותם לפי מידת השפעתם

לצורך . בתרשיםאותם ציג ומ, כללים המנבאים את משתנה המטרה/רה של חוקיםסד

מספר התיקים הפליליים שנפתחו בכל הרצת ניתוח מסוג עצי החלטה חושבו לכל ישוב 

 .התפרצויות לבתי דירהוגניבות כלי רכב  ,בעבירות אלימות גופנית 4559יום מתחילת 

 

 

 עץ החלטה לניבוי עבירות אלימות גופנית 

מספר התיקים הראו כי  ,עיר חמה ויבשהשהיא , באר שבעבעיר ממצאי הניתוח 

 יתהכאשר טמפרטורת המינימום ביום מסוים הישנפתחו בגין עבירות אלימות גופנית 

בהם טמפרטורת מאשר בימים  99.0%-בגבוה , נמוכה או בינונית וללא משקעים

 .בהם משקעים היונמוכה או בינונית ו יתההמינימום הי

בטמפרטורה מקסימאלית גבוהה וגבוהה מאוד  ניתוח האירועים בעיר חיפה הראה כי

עבירות אלימות גופנית לעומת ימים בהם הטמפרטורות תיקים בגין יותר  1%-נפתחוכ

, גבוהה עד גבוהה מאודהייתה בימים בהם הטמפרטורה  ,בנוסף. נמוכות עד בינוניותהיו 

יותר תיקים  91%-נפתחו כ ,56ם כאחדיויהודיים ים או בחגים ערביערביבחגים  ושחל

 .חגים יהודייםהם ב ושחלחמים בגין אלימות גופנית מאשר בימים 

 .באר שבע, חיפה -עבירות אלימות גופנית  -' א 9לוח  -נספח ' ר ,לגבי שתי הערים לעיל

                                                           
56

חל ראש השנה  4559בספטמבר  15-לדוגמא ב, בימים מסוימים חלים הן חגים ערבים והן חגים יהודים

 .אן'היהודי והרמד
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ם נטולי בימי. העיקרי הוא ימי גשםהמשפיע המאפיין הראו כי בירושלים צאי הניתוח ממ

. מאשר בימים גשומיםגופנית יותר תיקים בגין עבירות אלימות  91%-כ נפתחו משקעים

עבירות  יותר תיקים בגין 15%-נפתחו כבחגים יהודיים  ושחלבימים גשומים , זאת ועוד

מוסלמיים בימי חג מוסלמיים ובימי חג  שחלואלימות גופנית מאשר בימים גשומים 

תיקים יותר  1% -נפתחו כבימי שישי וראשון  שחלובימים ללא משקעים  .ויהודיים כאחד

-ו( רביעי וחמישי, שלישי, שני)בימי השבוע האחרים  מאשרעבירות אלימות גופנית בגין 

 .ללא משקעיםבימי שבת יותר מאשר  49%

ניתוח זה . הצביע על חשיבות היום בו בוצעה העבירה בתל אביב האלימות ניתוח אירועי

 שבת לביןבבשישי ו והעלה כי ישנם הבדלים במספר תיקי האלימות הגופנית שנפתח

 נפתחו( בימים שישי ושבת)בסופי השבוע , למשל. שלישי ורביעי, ראשון וחמישי לבין שני

 91%-חמישי וראשון וכמאשר בימים עבירות אלימות גופנית יותר תיקים בגין  1% -כ

 ,בימים שישי ושבתעוד עולה כי  .(רביעי, שלישי, שני)יותר מאשר בשאר ימי השבוע 

 בגיןתיקים יותר 90% -נפתחו כגבוהה מאוד  יתהכשהטמפרטורה המקסימאלית הי

-וכ ,גבוהה עד בינוניתהייתה הטמפרטורה בהם מאשר בימים עבירות אלימות גופנית 

כאשר עומס  ,בימים חמישי וראשון .נמוכההייתה טמפרטורה יותר מימים בהם ה 95%

מאשר בימים אלה  גופניתתיקי אלימות  יותר 99% -נפתחו כ  ,קל לגבוהבין החום נע 

יותר  99% -ללא משקעים נפתחו כ שלישי ורביעי , בימים שני. עומס חוםכשלא נרשם 

 .כשירדו משקעים בימים אלהמאשר גופנית תיקי אלימות 

ירושלים ותל  -עבירות אלימות גופנית  -' ב 9לוח  -נספח ' ר ,שתי הערים לעיללגבי 

 .אביב

 

 גניבות כלי רכבעבירות מסוג עץ החלטה לניבוי 

. חשיבות ימי השבוע בביצוע העבירה הצביע עלבירושלים  גניבות כלי הרכבניתוח 

גניבות רכב מאשר יותר תיקי  95%-כחמישי ושישי נפתחו , רביעי, שני, בימים ראשון

בהם הטמפרטורה  ,בימי שבת .יותר מאשר בימי שבת 00%-בשלישי ו מיבי

תיקי גניבות רכב יותר  44% -כנפתחו  ,בינונית לנמוכה מאודהמקסימאלית נעה בין 

 .מאשר בימים בהם נרשמה טמפרטורה גבוהה עד גבוהה מאוד
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המקסימאלית כאשר הטמפרטורה , ישי ושישיחמ, עירבי, שני, גם בקבוצת הימים ראשון

 ,יותר תיקי גניבות רכב מאשר בימים אלה 99%-כנפתחו  ,בינונית לנמוכה מאודנעה בין 

 .בהם נרשמה טמפרטורה בין גבוהה לגבוהה מאוד

 

ימי השבוע  על חשיבותאף הם הצביעו בבאר שבע  תוצאות ניתוח גניבות כלי הרכב

יותר תיקי גניבות רכב  10%ראשון עד שישי נפתחו בימי השבוע . בביצוע העבירה

נמוכה הייתה כאשר הטמפרטורה , בימי השבוע מראשון עד שישי. מאשר בימי שבת

יותר תיקי גניבות רכב מאשר בימים אלה ששררה בהם טמפרטורה נמוכה  41%נפתחו 

 יותר מאשר בימים אלה שחלה בהם טמפרטורה גבוהה 95%-בינונית או גבוההו, מאוד

 .מאוד

 .ירושלים ובאר שבע-גניבות כלי רכב-' א4לוח  -נספח ' ר ,לגבי שתי הערים לעיל

 

ימי השבוע כמשתנה משמעותי בביצוע עבירות  הצביע עלבתל אביב ניתוח הנתונים 

תיקי גניבות רכב  יותר 1%חמישי ושישי נפתחו , רביעי ,ניבימים ש. גניבות כלי הרכב

חמישי , רביעי, בימים שני .בימי שבתיותר מאשר  41% -וראשון ושלישימאשר בימים 

נפתחו  ,גבוהה וגבוהה מאוד, נמוכההייתה המקסימאלית כאשר הטמפרטורה  ,ושישי

יותר תיקים בגין גניבות כלי רכב מאשר בימים אלה ששררה בהם טמפרטורה  94%

, בימים אלהיותר תיקי גניבות רכב מאשר  91%נפתחו , ראשון ושלישיבימים . בינונית

בימי שבת בהם הטמפרטורה . גבוהה וגבוהה מאוד, בהם טמפרטורה נמוכהששררה 

יותר תיקי גניבות כלי רכב מאשר בימי  41%נפתחו , גבוהה עד גבוהה מאודהייתה 

 .בינונית עד נמוכה מאודהייתה שבת בהם הטמפרטורה 

 

. י לביצוע העבירהקבע את ימי השבוע כמשתנה משמעותבראשון לציון ניתוח הנתונים 

-יותר תיקי גניבות רכב מאשר בימי שבת ו 99%בימי השבוע ראשון עד חמישי נפתחו 

יותר תיקי  99%בימי שישי גשומים נפתחו , בנוסף לכך. יותר מאשר בימי שישי 10%

 .גניבות רכב מאשר בימי שישי נטולי משקעים

 .תל אביב וראשון לציון-גניבות כלי רכב  -' ב 4לוח  -נספח ' לגבי שתי הערים לעיל ר
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 התפרצויות לבתי דירהעבירות מסוג עץ החלטה לניבוי 

כמשתנה משמעותי לביצוע עבירת  פרמטר הימיםקבע את בחיפה ניתוח הנתונים 

יותר תיקי התפרצויות לבתי דירה  91%בימי חמישי נפתחו . ההתפרצויות לבתי דירה

בנוסף . מימי שבתיותר  10%-ימי שישי ויותר מ 99%, מאשר בימים ראשון עד רביעי

מספר תיקי ההתפרצויות לבתי  ,עולה מהנתונים כי בכל הימים בהם לא נרשם עומס חום

 .דירה שנפתחו היה גבוה מהימים בהם היה עומס חום קל או בינוני

   .חיפה -גניבות כלי רכב  -' א 1לוח  -נספח ' לגבי חיפה ר

 דירהבתי ת ליואביב הצביע על היום בו בוצעה עבירת התפרצובתל ניתוח הנתונים 

 91%בימי השבוע ראשון עד חמישי נפתחו . כמשתנה בעל חשיבות לביצוע העבירה

בימי . מאשר בימי שבת 99%תיקי התפרצויות לבתי דירה מאשר בימי שישי ויותר יותר 

מאשר בימי יותר תיקים  91%חגים נפתחו  והשבוע ראשון עד חמישי בהם לא חל

 .חגים יהודיים או ערביים או שניהם והשבוע בהם חל

 

ימי  הצביע אף הוא עלראשון לציון ניתוח נתוני עבירות ההתפרצויות לבתי דירה ב

יותר  14%בימים ראשון עד חמישי נפתחו . השבוע כפרמטר משמעותי לביצוע העבירה

בימים . מאשר בימי שבת 955%-יותר מויות לבתי דירה מאשר בימי שישי ותיקי התפרצ

עומס חום נפתחו יותר תיקים מאשר בימים לא היה ראשון עד חמישי ובשבת כאשר 

יותר תיקי  10%נפתחו  בימי שישי גשומים. אלה בהם נרשם עומס חום בינוני עד גבוה

נספח ' לגבי שתי הערים לעיל ר .התפרצויות לבתי דירה מאשר בימי שישי ללא משקעים

 .תל אביב וראשון לציון -גניבות כלי רכב  -' ב 1וח ל -
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 דיון

פשיעה לבין משתנים עונתיים עומדת בבסיס מחקרים ההזיקה בין שינויים בדפוסי 

קשר בין דפוסי פשיעה לבין תנודות מחקרים הצביעו על ממצאי . רבים קרימינולוגים

מיוחסת לרכיב  מהתנודתיות בפשיעה 05% - 90%אחרים גרסו כי . אווירבמזג ב

מחזוריות העונתית הוא ניבוי דפוסי תופעת האחד השימושים הבולטים ל.  העונתי

 בואמבפרק השהוצגו  וכחי הייתה לבחון האם התיאוריותמטרת המחקר הנ. פשיעה

 נתוניבאות לידי ביטוי גם ב, וטוענות לקשר בין מחזוריות עונתית לבין שיעורי פשיעה

-ממוצע התיקים היומי הרבתונים הישראלים עולה כי מניתוח הנ. הפשיעה בישראל

מזה שבחודשי  11%-שנתי בגין עבירות אלימות גופנית בחודשי הקיץ גבוה ב

שנתי בגין התפרצויות לבתי דירה -ממוצע התיקים היומי הרב, לעומת זאת. החורף

שנתי -וממוצע התיקים היומי הרב ,מזה של הקיץ 11.1%-בחודשי החורף גבוה ב

שבחן את  ,ניתוח נוסף .סית לקיץיח 11.2%-גבוה בחורף באף הוא בגין גניבות רכב 

בממוצע התיקים החודשי . תוצאות דומותניב ה ,חודשי השיא והשפל בעבירות אלה

המציין את , שנתי בגין אלימות גופנית חלה עלייה משמעותית החל מחודש מאי-הרב

חת לממוצע הרב ואילו בחודשי החורף ממוצע התיקים בתחום זה יורד מת, תחילת הקיץ

שנתי בגין גניבות כלי רכב והתפרצויות לבתי -ממוצע התיקים החודשי הרב, מנגד. שנתי

שנתי בחודשים -גבוה מהממוצע החודשי הרבהיה דירה בחודשים אוקטובר עד ינואר 

 . מרץ עד ספטמבר

 

-הטמפרטורהממצאי ניתוח עבירות האלימות הגופנית עולים בקנה אחד עם תיאוריית 

ת האלימות מצביעים על עליה בהיקף עבירוה, 57תוקפנות ועם ממצאי המחקרים השונים

בחודשי הקיץ מיוחסת העלייה בהיקף עבירות האלימות . ככל שהטמפרטורה עולה

. טמפרטורות גבוהותב אנשים בקרבמתעוררת הגוברת תסכול רמת לחוסר נוחות ול

כי כאשר מזג האוויר הוא נוח אנשים " פעילויות השגרתיות"ת גישת הגורס, בנוסף

 ,שהייה זו מגבירה את האינטראקציה בין אנשים. מעדיפים לשהות מחוץ לבתיהם

 נתוני הפשיעה המדווחתניתוח . התורמת אף היא להתרחשותן של עבירות אלימות

                                                           
57

Hippet al., p. 1334 
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. ריבוי גניבות רכב והתפרצויות לבתי דירה בחורף יחסית לקיץהישראלים מצביע על 

לעומת קומץ מחקרים המצביע על , ממצא זה תואם את רוב המחקרים הגורסים כך

 .מגמה הפוכה

 

 ניתוח עבירות ההתפרצויות לבתי דירה העלה כי, בדומה לעבירות אלימות גופנית

. זה מסוגחלו יותר עבירות ( עומס חוםבהיעדר  ,כלומר)אוויר נוח מזג בתנאי 

הגורסת שמזג אוויר נעים מעודד " הפעילויות השגרתיות"תיאוריית ל מתאים הממצא

ממצא זה מתיישב . תתולכן יכולתם לשמור על רכושם פוח, אנשים לבלות מחוץ לבתיהם

חלה עלייה  ,הגורסים כי דווקא כאשר מזג האוויר נוח 58עם ממצאי מחקרים רבים

מזג אוויר נוח משקף לתפיסתנו ימים בהם לא קיים  .בעבירות התפרצויות לבתי דירה

כפי שמעידים . ימים אלה שכיחים יותר בחודשי החורף מאשר בחודשי הקיץ. עומס חום

מהימים בבאר  19.0%( דצמבר וינואר, נובמבר, אוקטובר)בחודשי החורף  ,הנתונים

מהימים  15.9%, מהימים בחיפה היו ללא עומס חום 90.1%, שבע היו ללא עומס חום

מכלל ימי החורף בתל אביב היו ללא עומס  19.1% –בירושלים היו ללא עומס חום ו 

מהימים בבאר שבע היו  1.0% ,(יולי ואוגוסט, יוני, מאי)בחודשי הקיץ , בניגוד לכך .חום

מהימים בירושלים  41.1%, מהימים בחיפה היו ללא עומס חום 41.9%, ללא עומס חום

 .בתל אביב היו ללא עומס חום הקיץמכלל ימי  90.4%–היו ללא עומס חום ו 

 

תכן וקיימת תלות בין עבירות ההתפרצויות יכי י ,מצאי המחקר הנוכחי מעליםמ ,בנוסף

לבתי דירה לבין עבירות האלימות הגופנית על רקע ההסבר הניתן על ידי תיאוריית 

מזג אוויר נוח גורם לאנשים לשהות מחוץ , תיאוריה זועל פי  ".הפעילויות השגרתיות"

בילוי מחוץ לבית מקטין את יכולתם . שהייה זו יוצרת אפקט כפול. לבתיהם למטרת בילוי

. של אנשים לשמור על רכושם ומגדיל את הסיכוי לביצוע עבירות התפרצויות לבתי דירות

האינטראקציה בין אנשים ומעמידה שהייה מחוץ לבית למטרת בילוי מגדילה את , בנוסף

 . אותם בסיכון מוגבר להיות קורבנות לעבירות אלימות
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תוקפנות ותיאוריית הפעילויות השגרתיות שמות דגש על הקשר  -הטמפרטורהתיאוריית 

 ניתוח הנתונים הישראלים הצביע על, יחד עם זאת. בין משתנים אקלימיים לבין פשיעה

היום בו בוצעה העבירה וכן על השונות הרבה הקיימת בביצוע  משתנה חשיבות

נמצא כי ישנם הבדלים משמעותיים בין ימי חול , למשל. עבירות בין הערים שנבדקו

( התפרצויות לבתי דירה וגניבות כלי רכב)סופי שבוע ביחס לכמות עבירות הרכוש בין ל

ואילו עבירות , י שבועבימי חול מתרחשות יותר עבירות רכוש מאשר בסופ. שבוצעו

ניתוח הנתונים , בנוסף לכך. בימי חולמאשר אלימות מתרחשות יותר בסופי שבוע 

חלקם היחסי של תיקים בגין ההתפרצויות לבתי דירה בהארציים מצביע על בולטות 

עם . ותיקים בגין גניבות רכב בימים גשומים באמצע השבוע יחסית לסופי שבוע גשומים

ות גופנית חלה עלייה במספר התיקים בימים לא גשומים בסופי בעבירות אלימ, זאת

נתון זה עולה בקנה אחד עם התיאוריה . גשומים באמצע השבוע לאשבוע יחסית לימים 

בדבר ריבוי תיקי התפרצויות לבתי דירה וגניבות רכב בחורף וריבוי תיקי אלימות גופנית 

 . בקיץ

 

בחלוקה לסוגי , ולוגיים לבין ימי השבועם המטאורנמצא כי השילוב בין המשתני, ככלל

אלימות מודל העוד נמצא כי . עה בין העריםמסבירים חלק ניכר מהשונות בפשי ,עבירות

הוא המוצלח  ,המשלב את הפרמטרים של ימי השבוע והנתונים המטאורולוגיים, ופניתגה

בעוד שהמודלים לגבי גניבות כלי רכב והתפרצויות לבתי דירה , ביותר לניבוי פשיעה

 .אך יש גם בהם כדי לנבא פשיעה באופן ראוי, פחות מובהקים

 

 אלימות גופנית
 

ניתוח הנתונים מעלה כי ישנם הבדלים בין הערים ביחס למשתנים המשפיעים על 

הפרמטרים שסומנו כמשמעותיים ביותר במודל הם . כמות תיקי האלימות הגופנית

 .ימי השבוע והיעדרם או קיומם של משקעים, טמפרטורה מינימאלית ומקסימאלית

מן המודל עולה . בתל אביב נמצא כי המשתנה המשמעותי ביותר הוא יום ביצוע העבירה

. כי בסופי שבוע נפתחו יותר תיקים בגין עבירות אלימות גופנית מאשר בימי חול

. המשתנה המשפיע ביותר הוא דווקא אינדיקציה ליום גשום, לעומת זאת, בירושלים

חגים יהודים נפתחו יותר תיקים פליליים  מוהתקייהמודל מעלה כי בימים גשומים בהם 
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שונות זו באה לידי ביטוי גם בעיר חיפה בה המשתנה . בעבירות אלימות גופנית

ימים בהם מן המודל עולה כי ב. המשפיע ביותר היה טמפרטורה מקסימלית

נפתחו יותר  ,בהם חגים ערביםו גבוהה מאוד וחל יתההטמפרטורה המקסימלית הי

בעיר באר שבע המשתנה , לעומת זאת. בעבירות אלימות גופניתתיקים פליליים 

עומס היה מן המודל עולה כי בימים בהם . המשפיע ביותר הוא טמפרטורה מינימאלית

ניתן לייחס , לתפיסתנו. נפתחו יותר תיקי אלימות גופנית, משקעיםללא חום נמוך ובינוני 

תל , למשל. ים בערים אלהשובים להבדלים תרבותיים המתקיימיאת ההבדלים בין הי

. במיוחד בסופי שבוע, אביב נתפסת כעיר בילוי המושכת אליה קהל גדול של מבלים

מייחסת חשיבות רבה לשמירת , הנתפסת כעיר בעלת צביון דתי, ירושלים, בניגוד לכך

ממצאי הניתוח . ולכן אינה מושכת אליה מבלים רבים בדומה לתל אביב ,חגים יהודים

ים עם ממצאי מחקרים קודמים שגרסו כי לערים שונות דפוסי פשיעה הנוכחי מתיישב

 59.עונתיים שונים

 

 גניבות כלי רכב
 

המשתנה המשפיע ביותר על  ,ניתוח הנתונים מעלה כי בערים מרכזיות בישראל

באר , המודל מעלה כי בערים ירושלים, למשל. כמות גניבות כלי הרכב הוא ימי השבוע

גבוה מזה שבסופי היה מספר תיקי גניבות הרכב בימי חול  ,לציוןתל אביב וראשון , שבע

הממצאים העולים מניתוח זה משקפים בנוסף את ההבדלים בין הישובים . השבוע

. ריבוי תיקי גניבות רכב בטמפרטורות נמוכות לעומת טמפרטורות גבוהות מבחינת

בהם ם ראשון ושלישי ביב מעלה כי בימיניתוח נתוני גניבות כלי הרכב בעיר תל א, למשל

כלי  יותר גניבות התרחשו, נמוכה או גבוהה מאוד יתההטמפרטורה המקסימאלית הי

. גבוהה מאוד יתהכאשר הטמפרטורה המינימאלית הי, ביום שבת ,למשל ,רכב מאשר

באופן כללי הממצאים מעלים כי קיימת שונות רבה בתוך העיר תל אביב גם בימי השבוע 

כאשר , נמצא כי בערים ירושלים ובאר שבע בימי השבוע השונים, בניגוד לכך. השונים

שונות זו . התרחשו יותר גניבות כלי רכב ,נמוכה יתההטמפרטורה המקסימאלית הי

שהעלו כי תנודות עונתיות מושפעות  ,מצאי המחקרים השוניםאת מ, לתפיסתנו, משקפת
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ניתן לשלבם בכדי להסביר את שהן ממשתנים אקלימיים והן ממשתנים חברתיים 

 . 60השונות בדפוסי פשיעה בין מקומות

 

 

 התפרצויות לבתי דירה

מספר מאפיינים דומים מעלה תל אביב וראשון לציון , ניתוח הנתונים בערים חיפה

הניתוח הצביע על הפרדה בין יום שבת . על כמות ההתפרצויות לבתי דירה המשפיעים

כמות ההתפרצויות לבתי דירה בכל . לבין יום שישי לבין שאר ימי השבוע בערים אלה

נמצא , בנוסף .הישובים היה נמוך יותר בימי שישי ושבת בהשוואה לשאר ימי השבוע

. כי יותר התפרצויות לבתי דירה התרחשו בערים אלה כאשר עומס החום היה נמוך

בעיר ראשון לציון התרחשו יותר עבירות התפרצויות לבתי דירה בימי חול כאשר , למשל

בהשוואה לאותם , חום כללשלא היה עומס כעומס החום שנמדד בצהרי היום היה קל או 

ממצאים דומים . רי היום היה בינוני או גבוהעומס החום שנמדד בצהבהם ימי חול 

 -משפיע נוסף גורםבעיר תל אביב ניתן להצביע על , בשונה מעט. התקבלו בעיר חיפה

, בהם התבצעו פחות התפרצויות לבתי דירה, קיומם של חגים יהודיים או ערביים

  . בהשוואה לימים ללא חגים

התרחשות עבירות התפרצויות קיימת סבירות גבוהה יותר לממצאים אלה מעלים כי 

על אף השונות הרבה , לתפיסתנו. לבתי דירה בימי חול כשמזג האוויר הוא נוח

 דומה כי במרביתם ניתן להסביר את ההבדלים בדפוסי פשיעת, הקיימת בין הישובים

 .תיאוריית הפעילויות השגרתיותבאמצעות עבירות ההתפרצויות לבתי דירה 
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 לסיכום  

מושפעות במידה רבה תנודות בפשיעה ה ,ניתן להניח כי גם בישראל, לעילמכל האמור 

מן הראוי להדגיש מספר נקודות מרכזיות המאפיינות את , אשר על כן. משינויים עונתיים

מדינת ישראל מתאפיינת בעונות שנה מובחנות . ישראל ביחס לתיאוריות שהוצגו

ורף קר יותר ובמהלכו יורדים כל בעוד שהח, כאשר הקיץ נטול משקעים וחם, ומובהקות

עונות השנה המובחנות בישראל שונות מהאקלים האירופאי . המשקעים השנתיים

, לפיכך. זהאמר שהובאו במ, והאמריקאי עליו התבססו רוב המחקרים התיאורטיים

בשל העובדה , בנוסף לכך. בישראל ניתן ביתר קלות לייחס את הממצאים לעונות השנה

גם , ה בעלת צביון דתי יהודי והשבתות והחגים הם ימי שבתון רשמייםשישראל היא מדינ

 . ן של חלק מהעבירותימי שבת או חג יש השפעה על היקפלפרמטר של ימי חול לעומת 

 

שהוא מוכיח כי גם בישראל ניתן להצביע על מגמות עונתיות , חשיבותו של המחקר בכך

, בנוסף לכך. ירות השונות שנדונושבאות לידי ביטוי בשינויים בהיקפי העב, בפשיעה

כגון ימי חול לעומת שבתות וחגים  ,בישראל ניתן להצביע גם על משתנים נוספים

נדבך נוסף וחשוב שעלה מניתוח הנתונים הוא . כמשתנים המשפיעים על היקפי הפשיעה

ניתן לבחון את , לאור ממצאים אלה.  השונות ברמה המקומית בין היישובים שנבחנו

על היערכותה משטרת ישראל  הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית  ההשלכות

תנודות מזג האוויר ומשתנים , פי עונות השנה-כתוצאה מהשינויים במגמות הפשיעה על

 . נוספים שעלו במחקר זה
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 סקירת התופעה וההתמודדות הטיפולית והאכיפתית: פדופיליה

 

 במחשבה תחילה

 סקירת התופעה וההתמודדות הטיפולית והאכיפתית: פדופיליה

 

 מפקח טל טובים 

 

 הקדמה

 

עיקרית או  ,המאופיינת במשיכה מינית, אצל מבוגריםפדופיליה היא הפרעת דחף מיני 

 ,להפרעהגברה המודעות  בשנים האחרונות. נערים צעיריםאו  לילדים, בלעדית

של אמצעי  נרחבהעיסוק ה .פואי בעולםהמשפטי והר, ציבוריבשיח ה נדוןוהנושא 

המפרטים את שמותיהם קיומם של אתרי אינטרנט ו בפדופיליה  התקשורת

מודעות ה ואת ההפרעב הציבורימבטאים את העניין   ,ם של עברייני מיןותיהוכתוב

 . ההגוברת לעבירות הנקשרות ב

 

מקום , ןתלויה בהקשרים של  זמהחברתית להתנהגות מינית נורמטיבית  הגדרהה

 ,מיניתה נהגותהתייחודית לגבי ה פישהתמתקיימת  בתרבויות מסוימות .ותרבות

שבטים מסוימים בפפואה גינאה , למשל. חלקי העולםהשונה מזו שמקובלת ברוב 

לצמיחתו , יש תכונות המסייעות לחיזוקושל אדם מבוגר  החדשה מאמינים כי בזרעו

ולבלוע את זרעו כדי  עם המבוגר מין  חסייוכי על הילד לקיים , ולרוחניותו של הילד

בה ש ,יוון העתיקה לכך הייתהדוגמא נוספת (. Herdt, 1982)לזכות באותן סגולות 

 התגבשה( פדסטריה)המתנהלת בהסכמה בין מבוגר לקטין  יחסים ארוטית מערכת

  .Bloch, 2001)) כמוסד חינוכי לגבריות ולאזרחות

 

החל מהעת העתיקה ו, כלפי הפדופיליה ישה החברתיתהשתנתה התפ, עם השנים

י האגודה "ע מוגדרת הפדופיליה  ,כיום. לתופעה מגונה היא נחשבתהמאוחרת 

במדריך האבחנתי והסטטיסטי של הנכללת , כמחלת נפש האמריקאית  הפסיכיאטרית

, י דחפים מיניים"הפרעה פסיכיאטרית זו מאופיינת ע(. DSM, 1968)הפרעות נפש 

 .התנהגות חוזרים הקשורים לילדים טרם גיל ההתבגרות המינית פנטזיות או קווי
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 סקירת התופעה וההתמודדות הטיפולית והאכיפתית: פדופיליה

 

 במחשבה תחילה

אלא מטיל עונש ' פדופיליה'אינו עוסק במונח  החוק בישראל, בדומה למדינות אחרות

אינו מסוגל שמינית בילד פגיעה  ובהן ,בהמההתנהגויות המיניות הכרוכות על חלק 

ופיל נחשב לעבירה הפדביטוי התנהגותי זה של דחפי  .גילו הצעיר בשל להתנגד

בעוד שקיום מגע . ומעמד סוציואקונומימגדרים , גזעים, גבולות החוצה פלילית חמורה

טענו כי בפדופיליה  שהורשעוחלקם של עברייני המין , מיני עם קטין נחשב לעבירה

כי אם בהיבט , לא מדובר בבחירה, לדידם .לאוריינטציה מינית זוטבעית  חווים נטייה

  . י של חייהםלא רצוי אך טבע

 

הסקירה תחל . על כלל היבטיה, תופעת הפדופיליה את לבחוןמטרת המאמר היא 

מחד , של התוקף ייסקרו היבטים שונים ,בהמשך. על מורכבותה, בהגדרת התופעה

בין וייבחן תפקידו של האינטרנט כחוליה המקשרת  ,מאידך גיסא ןהקורבשל ו ,גיסא

 ,חוקים שנחקקו לאחרונהלרבות , של התופעה תבחן את הפן החוקיהסקירה . השניים

השיטות  יוצגו בסקירה כלל, לסיכום. המשטרתי בפדופיליהתסקור את הטיפול ו

  . בהפרעההקיימות לטיפול 

 

 הגדרה

 

גדרתה הי "עפ. היא אבחנה קלינית ואינה הגדרה משפטית או פלילית 1פדופיליה

פדופיליה היא  ,TR-IV-DSM2מדריך הפסיכיאטרי האמריקאי ב פסיכולוגית-רפואיתה

עיקרית או  ,המאופיינת במשיכה מינית, אצל מבוגרים (פארפיליה)הפרעת דחף מיני 

 American)ומטה  31בדרך כלל בגילאי , לנערים צעירים/לילדים, בלעדית

Psychiatric Association, 2000) . 

  

בעוררות  יניתמבחינה קל מאופיינתה הפרעה נפשית היאפדופיליה , י הגדרה זו"עפ

-טרום)ם פנטזיות מיניות או קווי התנהגות חוזרים הקשורים לילדים צעירי, מינית

, ראוי להדגיש כי לפי ההגדרה. חודשים לפחות 6 למשך, ומטה 31בגיל ( התבגרות

                                                           
1

 פירושה אהבה" פיליה"פירושו ילד ו" פדו" -נגזר מיוונית " פדופיליה"המונח  
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 במחשבה תחילה

אשר לא , הנוגעות לילדים ארוטיותאפשר לאבחן פדופיליה גם באדם בעל פנטזיות 

 . ביצע כל עבירה

 

ולכן ההגדרה , (הילד)קרב החוקרים לגבי גיל מושא המשיכה אין הסכמה ב

היעדר סימנים , קרי, "היעדר סימני בגרות משניים" יאהפסיכיאטרית המקובלת ה

כמו שדיים אצל בנות או פין גדול יותר אצל בנים והופעה של , חיצוניים לבגרות מינית

 .שיער ערווה בבני שני המינים

 

כי דחפיו המיניים של הפדופיל גורמים לו למצוקה  הוא DSM-קריטריון נוסף של ה

תשומת הלב הרפואית או . לפגיעה בתפקוד הבין אישי או לפעולה על פיהם, קלינית

וזאת מכיוון שרוב הפדופילים , המשפטית תופנה לפדופיל רק לאחר הפגיעה בילד

יש ו מצב ב)סטוניות יד-או אגו כמטרידותאינם חווים את הפנטזיות המיניות שלהם 

על מנת לגשת מספיק ( סתירה בין התנהגויות הפדופיל לבין עמדותיו ואמונותיו

  . (מעבר להיבטים החברתיים השליליים)מיוזמתם לטיפול 

 

 מבט על התוקפן

 

 מאפייני הפדופיל

שנים  5 -שנים ומבוגר מהילד לפחות ב 36הפדופיל הוא לפחות בן , DSM -על פי ה

(American Psychiatric Association, 2000 .)במקרים בו הפוגע הוא מתבגר ,

כ מדווחים כי "פדופילים בד. ותו המינית והרגשיתאבחנתו נשקלת בהתאם לבגר

אך משיכה זו עשויה , משיכתם לילדים החלה בסביבות גיל ההתבגרות המינית שלהם

 .להתפתח גם בשלב מאוחר יותר בחיים

 

(. Hall & Hall, 2007)גילאים מסוים  כ נמשכים לקורבן במגדר ובטווח"פדופילים בד

ביחס  היא פחותה כלפי גברים או נשים תיניהממידת העדפתם  , יחד עם זאת

                                                                                                                                              
2

בדרך כלל בגיל שלפני , נית כלפי ילדיםהעדפה מי" -(ICD-10)קיימת גם הגדרה אירופית לפדופיליה  

 .ההתבגרות המינית או בתחילתה
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 במחשבה תחילה

הסבר (. Seto, 2012( )3אדם הנמשך בעיקר לאדם בוגר)להבחנתו של טלאופיל 

 ;שילד וילדה נבדלים פחות מבחינת מבנה הגוף מאשר גבר ואישה אפשרי לכך הוא

( 'וכו שיער ערווה, צמיחת חזה)התבגרות שנית של גיל הההתפתחות המינית המ

מדיווחים עצמיים של פדופילים שניצלו . מהווה הבחנה ברורה יותר בין גבר לאישה

כי במקרים בהם הניצול התקיים ללא מגע פיזי , עולה 31ילדים מתחת לגיל 

 66% -ב ,לעומת זאת. הקורבן היה ממין נקבה, (ב"מציצנות וכיוצ, אקסהיביציוניזם)

 (.Abel, 1989)הקורבן היה זכר  ,ממקרי הניצול בהם התקיים מגע פיזי

 

קשת . להיות מעורב בקשת רחבה של התנהגויות מיניות עם ילדים עלולהפדופיל 

הפשטה וצפייה בילדים ערומים , (אקסהיביציוניזם)ההתנהגויות נעה מחשיפת גופו 

(Voyeurism )ע בוטה עם הילד בדמות ליטוףאו אוננות בנוכחות ילדים ועד למג ,

 . (Murray, 2000)מעשה סדום או אינוס , (Frotteurism)חיכוך איברי המין 

 

אלה נשענים , פדופילים בדרך כלל אינם מפעילים כוח על מנת לערב ילדים בפעילותם

כדוגמת מעבר הדרגתי מנגיעות תמימות )סנסיטיזציה -על מגוון מניפולציות פיזיות ודה

הפדופיל יניא את , לאחר ביצוע האקט(. 'צפייה בפורנוגרפיה לפני האקט וכו ,למיניות

כלשהו או באמצעות איומים " פיצוי"מתן , הקורבן מלהתלונן באמצעות הרגעתו

(Murray, 2000) . 

 

על פי רוב על ידי , ה להתבצע בקורבן מזדמן באופן חד פעמילולהתקיפה המינית ע

בדרך כלל , בקורבן ספציפי למשך תקופה ארוכה או, בעקבות מפגש אקראיואדם זר 

ניצול מיני ממושך מתבצע על ידי . (Murray, 2000)עד לבגרותו המינית של הילד 

בדרך כלל תוך ניצול יחסי אמון , במסגרת היכרות ארוכת טווח עם הילד, אדם מוכר

צא כי נמכמו כן . (Murray, 2000)או מרות המגבירים את חוסר האונים של הקורבן /ו

ממחקר . הקרבן וזירת העבירה, ביחס למקום מגורי הפדופיל דפוס פעילות אופייני

כי ביותר ממחצית המקרים הפדופיל התגורר באזור מגורי , שנערך בישראל נמצא

 . (3661, אמיר)או מקום ביצוע העבירה /הקורבן

                                                           
3

 Teleiophiles 
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 במחשבה תחילה

 

ת מצדיק א הוא מתים את הפדופיל עם העבירה שביצעכאשר מע, במרבית המקרים

 הפדופיל עשוי לטעון כי. ומגמד את הפן השלילי שלה בתירוצים שונים התנהגותו

מתשומת הלב או /מההתנהגותהילד הפיק הנאה כי  ,מעשיו הם בעלי ערך חינוכי

 ,American Psychiatric Association)שהילד היה פרובוקטיבי ועודד את האקט 

 Us Department Of Justice)המדריך המשפטי האמריקאי לשוטרים  (.2000

Manual For Law Enforcement Officers ) זיהה כמה דפוסי הגנות פסיכולוגיות

, "?זה שגוי לתת לילד חיבוק" – הכחשה: והם( Hall & Hall, 2007)של פדופילים 

 בדיה, "אני אוהב ילדים ולא מנצל ילדים" - הצדקה, "זה קרה רק פעם אחת" - צמצום

, התקפת אופי המכוונת לילד - והתקפה" ויקט בית הספרהפעילות הייתה לפר" -

 .לתביעה ולמשטרה המלווה באלימות פיזית פוטנציאלית

 

 & Song, lieb;6133, קלצקי& עציוני ) גברים בקרבפדופיליה שכיחה יותר 

Donnelly, 1993) .מין בקרב נשים טרם זכתה להתייחסות עבריינות , יחד עם זאת

מאחר ועבריינות , ביחס לגברים דומה לזו שקיימתברתית מחקרית ראויה ולהכרה ח

כפשע מגדרי שבו הגברים הם התוקפים ונשים וילדים הם  בדרך כללהמין נתפסת 

 Finkelhor & Russell) נערך בנושא ממחקר ש. (6133, קלצקי& עציוני )הקורבנות 

ות של מהתקיפות המיני 5% -מהתקיפות המיניות של ילדים ו 61%עולה כי  (1984

נשים התוקפות ילדים הן בעלות מעמד , בהשוואה לגברים. י נשים"ילדות בוצע ע

אך נדיר שיתקפו לאחר , אקונומי נמוך יותר ועשויות יותר לתקוף ילדים מוכרים-סוציו

עלה עוד (. Song, lieb & Donnelly, 1993)או ישתמשו לשם כך בכח  51גיל 

. תקיפה בשיתוף עם גבר או תוך כפייהכי מספר רב של נשים ביצעו את ה ,במחקר

דיווח בשל סובלנות החברה לטווח -המחקר בתחום מצומצם וסובל מתת, יחד עם זאת

ם כמגע של טיפול וחיבה ולא כמגע שיהנתפ, רחב של מגעים פיזיים של נשים בילדים

 .מיני
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 במחשבה תחילה

  טיפולוגיה של פדופילים

טיפולוגיות אלו . יני מיןעברימציע מספר טיפולוגיות של , בתחום המחקר הקיים

הניתוח  .על בסיס מאפיינים התנהגותיים ורגשיים, של עברייני המיןסיווג מאפשרת 

סיווג זה הוא בעל חשיבות רבה . או הקורבן הנבחר/מתבסס על מאפייני העבריין ו

 .ולמשכו, ביחס לסוג הטיפול שיוצע לפדופיל

 

קובעת כי עברייני המין , בילדים עברייני מין שפגעומקובלות ביותר להבחנות האחת ה

 ,Groth & Bernbaum) הפדופיל המקובע והפדופיל הנסגן: נחלקים לשתי קבוצות

יחד . המניע להו חלוקה זו מבחינה בין פדופילים על בסיס העדפתם המינית. (1978

וכי רבים נעים ברצף , עברייני מין ניתנים לסיווג דיכוטומי זהיצוין כי לא כל  ,עם זאת

 .תקיים בין קטבים אלההמ

 

עם בני  ,בפרט, ויחסי מין ,בכלל יחסים  לפתחמתקשה  (Fixated) הפדופיל המקובע

מבחינת שלבי . לא ישתמש באלימות פסיבי ותלותי ולרוב, הוא ביישןטיפוס זה . גילו

בגיל זה יש עניין . 1-31פדופיל מסוג זה מקובע בגיל , סקסואליים-ההתפתחות הפסיכו

קשר . שלאחריו מתרחש מעבר להתעניינות בבני המין האחר, בבני אותו מיןמיני טבעי 

ועל כן הוא מקיים , מאיים על הפדופיל המקובע, ובייחוד קשר מיני, עם אישה כלשהו

. סקסואלי זהה לזה שלו-הנמצאים בשלב התפתחות פסיכו בנים-קשרים עם ילדים

תוך שימוש בשיטות , פן מתוכנןלרוב הוא יקיים מגע מיני לאחר היכרות עם הילד ובאו

עם ילד  באלימות וכן ישאף למגע  ללא שימושמתוחכמות ומחושבות של פיתוי ורמייה ו

זם בשל דיבירצילשה לטיפול ובסיכון גבוה הפדופיל המקובע נחשב כק .ולא עם ילדה

מדובר , כלומר. המגדירה את זהותו המינית, העדפתו המינית הראשונית לילדים

 . קלוסיבי שיכול לקבל סיפוק מיני רק מילדיםבפדופיל אקס

 

המקיים בעל אוריינטציה מינית עיקרית נורמאלית – (Regressed)הפדופיל הנסגן 

הרי , אף שאדם זה אינו נוטה להתעניינות מינית בילדים. יחסים חברתיים בוגרים

 פיטורים מהעבודה או חוסר יכולת של בת, כמו מוות של קרוב, שבנסיבות של דחק

הוא יבקש לקיים מגע מיני עם קטין כאמצעי , הזוג לתת מענה לצרכיו המיניים
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אופורטוניסטית , נסיבתית היאזו  התנהגות. התמודדות או כתחליף לבת זוג מתאימה

-פסיכוהנסיגה ה. של הפדופיל המקובע התנהגותובהשוואה ל, יותר ואימפולסיבית

מאשר זו של  לב מאוחר יותרבש מתרחשת בדרך כללסקסואלית של הטיפוס הנסגן 

קורבנותיו מרבית . עם ילדה יהיה לרוב ,המגע המיני שייווצר ועל כן, הפדופיל המקובע

פדופיל נסגן יפתה ילדה . בתוך המשפחה או כאלה המוכרות לו ונגישות בזמני דחקן ה

לאחר זמן . והקשר יאפשר לו להרגיש רצוי ובעל יכולת, כפי שגבר נוהג לפתות אישה

   .ומבחינה זו הוא מתאים לתכניות טיפול ושיקום, ם הוא עשוי לחוש חרטהמסוי

 

שתי  לו והתווספו פותח המודל ,ב"ארה, 4 (MTC)וסטס'במרכז הטיפולי במסצ

 .הפדופיל הנצלן והפדופיל התוקפן -Knight, Carter, & Prentky, 1989))קטגוריות 

הוא רואה . עצבני ומדוכדך, ביהוא מבוגר אימפולסי (Exploitative) הפדופיל הנצלן

בקרבנו אובייקט מיני בלבד וינצל את חולשת הילד כדי לפתותו ולהשיג היענות 

יוליך אותו למקום , הוא ייתן לילד סוכרייה או יבטיח לו כמה שקלים, למשל, כך. מהירה

שלא להשתמש , אם יוכל, פדופיל מסוג זה יעדיף, עם זאת. נסתר ויבצע בו את זממו

סוציאלי וסובל מקשיי -הוא בעל עבר אנטי (Aggressive) הפדופיל התוקפן .בכוח

וההעדפה שלו היא לרוב , הוא נמשך לילדים ממניעים של מין ושל תוקפנות. הסתגלות

וסיפוקו גובר ככל שלילד נגרם נזק גדול , מטרתו הינה להשיג סיפוק מיני. לבני מינו

סוג זה של פדופיליה הוא נדיר . וחטיפה הוא אכזרי וסדיסט ומועד לבצע גם רצח. יותר

 .ונחשב כקשה ביותר לטיפול

 

  רצידיביזם

מאחר (. Hall & Hall, 2007)החוזרת של פדופילים אינו ידוע בבירור  תקיפהשיעור ה

ה תקיפה שהשיעור המדווח שלהרי , ורצידיביזם יכול להתפרש במספר אופנים

' מס  :רצידיביזם באופן שונה דירובנושא הג ושנערכ מחקרים. להטיהן נתוהחוזרת 

או בהסתמך  ,הרשעות, נוספים בעבירות מין באופן כללימעצרים , רהיבכל עב מעצרים

נתוני הרצידיביזם המדווח נמוכים יותר נציין כי . על דיווחו העצמי של העבריין
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בהיקף החשיפה המשטרתית של , בשל התלות בדיווח העצמי ,מהרצידיביזם בפועל

 . זמן עריכת המחקרהתופעה וב

 

 51%ל  31%בין  ה החוזרת המדווחת של פדופילים נעמחקרים הראו כי שיעור הפגיע

שיעור הרצידיביזם היה , באופן כללי(. Hall & Hall, 2007)בהתאם לסיווגם המיני 

בקרב פדופילים מאשר , ופילים הומוסקסואלים וביסקסואליםגבוה יותר בקרב פד

גיעות החוזרות התרחשו בתום עשר שנים מהפגיעה מרבית הפ. הטרוסקסואלים

ממאסר או , לא ידוע אם העיכוב בפגיעה החוזרת נבע מטיפול מוצלח. הראשונית

עברייני מין בתוך המשפחה הראו את המדד הנמוך ביותר לפגיעה . מגורמים אחרים

יתכן שנתון זה נובע מתת דיווח של העבירה המלווה בבושה גדולה יותר )חוזרת 

  (.ר פגיעה בילד שאינו בן משפחהמאש

 

 מבט על קורבן העבירה

 

 מאפייניו של קורבן הניצול המיני

רקע סוציואקונומי ומבנה משפחתי נמצאים בסיכון , רקע אתני, מגדר, ילדים בכל גיל

אך ניתן לתאר את , לא ניתן לקבוע פרופיל לקורבן הניצול המיני. לפגיעה מינית

 . ל קורבנות אלוהמאפיינים השכיחים יותר אצ

 

מחקרים שראיינו עברייני . למאפייניו האישיותיים של הילד השפעה על רמת פגיעותו

חברותי , בודד, מוטרד, שקט, מין מצאו שעבריינים אלה מתמקדים בקורבן פאסיבי

 ,Conte & Schuerman, 1987; Budin & Johnson, 1989; Elliot)ובוטח 

Brownw & Kilcoyne, 1995) .)אותן לצורך  פיל מזהה תכונות אלה ומנצלהפדו

  .לניצולו, ובהמשך, התקרבות אל הקורבן

 

כאשר האחוז היחסי , ילדות נוטות ליפול קורבן למעשי תקיפה מינית יותר מילדים

מהקורבנות מתחת  66%כי  מצא ,מחקר שבדק את ההבדל המגדרי. עולה עם הגיל

מהקורבנות  16% -ו 36ל חת לגימהקורבנות מת 31% וכך גם , היו נקבות 6לגיל 
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כי בקורבנות הוא , כךלהאפשריים  אחד מההסברים. (snyder, 2010) 31מתחת לגיל 

הסבר נוסף עשוי להיות נעוץ . צעירים יש פחות הבדלים פיזיולוגיים בין זכר לנקבה

במיוחד ו)זכר  הוא בנטייה גבוהה יותר לחוסר דיווח של מעשיי תקיפה כשהקורבן

 (. קדמים יותרבגילאים מת

 

יצול מיני קיים בכל הסיכון לנ. מיניניצול בכל הנוגע למשתנה משמעותי הוא גיל הקורבן 

 ,Wismar)בתוך )ב "מחקר של מחלקת הבריאות בארה. עולה עם הגיל אך, הגילאים

מהקורבנות  61%, 1-1בגילאי  הניצול המיני הם קורבנותמ 31% -כי כ, מצא 2010

כי  לכך הוא הסבר אפשרי. 1-33 הם בגילאימהקורבנות  65.5% -ו, 1-3 הם בגילאי

 בשל, הקיימות לניצול הקטיןהזדמנויות חלה עלייה גם במספר ה ,ככל שהגיל עולה

הסבר נוסף עשוי להיות כי (. ס"ביה, גן)שהייתו הממושכת במסגרות חוץ משפחתיות 

 . ככל שעולה גיל הקורבן כך המודעות לעצם הפגיעה עולה

 

. מחקרים מדווחים כי ילדים עם מוגבלויות חשופים יותר לפגיעה מיניתהרבה מה

חרשות , עיוורון :הפוגעות בתפישת האמינות כגוןבמיוחד מוגבלויות ו, מוגבלויות פיזיות

 ,Westcott & Jones)מקושרות עם סיכון מוגבר לפגיעה מינית , ופיגור מנטאלי

הטיפול המוסדי וקשיי , תלותהגורמים התורמים לסיכון מוגבר זה הם ה(. 1999

 .התקשורת

 

ילדים החיים . מהווים גורם סיכון מרכזי בניצול מיני של ילדים מאפייני התא המשפחתי

 ,Sedlak)נמצאים בסיכון נמוך לפגיעה מינית , עם שני הוריהם הביולוגים הנשואים

Mettenburg, Basena, Petta, Mcpherson, Greene & Li , 2010 .)ל הסיכון גד

 ,.Sedlak, et al)אם אחד ההורים הוא חורג או אם מדובר במשפחה חד הורית 

ילדים החיים במשפחת אומנה או עם הורה ביולוגי החי עם שותף לחיים הינם (. 2010

לילדים החיים עם שני ביחס , לפגיעה מינית( בהתאמה) 61 -ו 31בעלי סיכויים של פי 

רב יותר של ' מחקרים מצאו מס, בנוסף(. Sedlak, et al., 2010) הוריהם הביולוגים

 ,Sedlak)קורבנות תקיפה מינית אצל ילדים ממשפחות בעלות רקע כלכלי נמוך יותר 

et al., 2010.) 
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 השפעת התקיפה על קורבן הניצול המיני

. מגוון רחב של מצבים פסיכיאטרים בבגרות מקושרים קלינית עם ניצול מיני בילדות

( 'מאמן וכו, שכן קרוב)ביותר נגרם כשהמנצל הינו דמות אב הנזק הפסיכיאטרי הרב 

 ;Bagley, Wood & Young, 1994)או מגע של אברי מין /ח וואו שהניצול מערב כ

Bagley, 1991 .) ישנם מחקרים רבים המצביעים על קשר בין היסטוריה של ניצול מיני

ניתן  ,ת שנמצאובין ההשפעות הבולטו ;להשפעות ארוכות טווח במצב הרגשי בילדות

אנורקסיה ועניין , מחשבות והתנהגויות אובדניות, חרדה, למנות שיעור גבוה של דיכאון

 ,Bagley, et al., 1994 ;Carter)ו התנהגויות מיניות המערבת קטינים /מיני או

Bewell, Blackmore, Woodside, 2006 .) 

 

בכל אדם שחווה  טויי ביידיבואו לההשפעות הפסיכיאטריות שנמנו הן רחבות ולא 

, די ביטוייל תבואנהמדובר בהשפעות פוטנציאליות שבמידה ו .בילדותהתעללות מינית 

בין ל ,אחד המתווכים בין הניצול המיני בילדות .קורבן לקורבןבין  תהיינה שונות הן

כי השפעות ארוכות טווח  ,נמצא. הוא חווית הילד לאחר הניצול ,יו לטווח ארוךהשפעות

יצול מיני היו נמוכות משמעותית באינדיבידואלים שהיו במערכת יחסים נלאירועי 

הצלחה בלימודים או  ,כמתבגרים, חוושבאינדיבידואלים כן תומכת ובוטחת עם האם ו

מדויק יותר לקבוע , כלומר(. Romans, Martin & Mullen, 1997) עם קבוצת השווים

מאשר , סיכיאטריות מאוחרות יותרכי ניצול מיני בילדות מהווה גורם סיכון להשפעות פ

  (Romans, et al., 1997).לטעון כי הניצול מהווה גורם ישיר להשפעות אלו 

 

 פדופיליה ברשת

 

 האינטרנט בשימוש הפדופילים

 במקביל לעלייה בשימוש, הנוכחות של רשת האינטרנט במרבית בתי האב בישראל

פוטנציאל הרשת כפלטפורמה העלתה את , "חיים חברתיים ווירטואליים"לניהול  בה

בהקשר זה ראוי להדגיש את מרכזיות השימוש ברשתות החברתיות . לפגיעה בילדים

במיוחד , ככלי מקובל לניהול החיים החברתיים של ילדים ובני נוער, (פייסבוק לדוגמה)

 .נגישות רציפה לעולם הווירטואלי המאפשרים" חכמים"לאור כניסתם של הטלפונים ה
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 הרשתות החברתיות ,רומיםופו אטים'צ כמו, מים אחרים של האינטרנטונה מיישובש

 .ר עמוירת הקשכן מקלות על יצשל הקטין ועל  אישי ואמיתימבוססות על מידע 

 

מוסדר כיום בעיקר  ,בקטינים באמצעות האינטרנטהמבוצעות המאבק בעבירות מין 

עם , ל תועבההאוסר פרסום והצגה ש) 3633 -ז"תשל, לחוק העונשין 631בסעיף 

 . 3661 -ח"התשנ, וכן בחוק למניעת הטרדה מינית( התייחסות ספציפית לקטינים

 

 .5(6113, לוטן) השימוש של פדופילים ברשת האינטרנט מתבטא בכמה מישורים

. האינטרנט הופך במידה הולכת וגוברת לכלי עזר לביצוע עבירות מין בקטינים

כדי ליצור קשר עם קטינים ( ומיםטים ופור'צ)משתמשים באינטרנט  פדופילים

בדרך כלל במטרה לחתור למגע בעולם הפיזי או לשם ביצוע , (פדופיליה אקטיבית)

עברייני , פעמים רבות(. הטרדה מינית, מעשה מגונה בפומבי)העבירה ברשת עצמה 

, ובפגישות מנצלים אותם מינית, המין מתחזים לקטינים על מנת לשכנעם להיפגש

לעיתים . תמיכה רגשית או איומים, תמורת טובות הנאה, וחבכוח או שלא בכ

הפדופילים שולחים לקטינים תמונות של ילדים העוסקים בפעילות מינית כדי לגרום 

בדרך כלל הפדופילים . להם לחשוב שהדבר נורמטיבי ולשכנעם לנהוג באופן דומה

דרגה במטרה האקטיביים אינם מתחזים לקטינים אלא רוכשים את אמונו של הקטין בה

פ האתר האמריקאי "ע. לחתור למפגש child-safety-for-parents6 תהליך יצירת  

שחל עם כניסתו של הפדופיל לפורומים אינטרנטיים סביב , תהליך ארוך הואהאמון 

. ופיתוח ידידות עם הילדים בפורום( 'הפסקת התעללות בבעלי חיים וכו" )גבוה"נושא 

 ,במשך הזמן. ים לקבוצת הגילאים אליה הוא נמשךיתאהפורום אותו הפדופיל יבחר 

כלפי קרנות או ס תומגים הרפתקנו הילדים המשוועים לתשומת לב אתהפדופיל  יזהה

הפדופיל לטפח  תחילבשלב הבא י. עולם המבוגר ואת הדרך הנכונה לפנות אליהםה

תף אם הילד יש, על פי האתר"(. אתה כה מבוגר לגילך)"את הילד ולתת לו חיזוקים 

. לשאול שאלות אישיות ואף שאלות שנוגעות במיניותו של הילד פנההפדופיל י, פעולה

להפגנת ביטויי אהבה "( אני מחבב אותך)"בהמשך יעבור הפדופיל מביטויי חיבה 

                                                           
5

 344יוצא מפלג עבירות מחשב בלהב , ד איתן"רמ, ק מאיר חיון"שיחה עם רפ 
6

 www.child-safety-for-parents.com 
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 במחשבה תחילה

ינקוט הפדופיל , אם שיטת ההתאהבות אינה מצליחה"(. אני אוהב אותך)"גלויים 

, את הילד דברים מעולם המבוגריםמד בשיטה האינטלקטואלית בה יציע הפדופיל לל

 ,כחלק מלימוד עולם המבוגרים. צורות שונות של ניצול מיניר במדוב שבדרך כלל יכ

וכך לפתוח עבור הילד ' וכוצילום מיני עצמי , נוגרפיותתמונות פור לשלוח עלול הפדופיל

" השיטה האינטלקטואלית. "ואף להפוך את האקט לנורמליאפשרויות מיניות חדשות 

.פיתוי ילדיםמתאימה יותר ל" שיטת ההתאהבות"מתאימה יותר לפיתוי ילדות ואילו   

 

מתווה זה . (פדופיליה פאסיבית)האינטרנט כזירה להורדה של חומרי פדופיליה 

את ההובלה של חשיפת העבירות . הוא הדפוס הפדופילי הנפוץ בישראל ובעולם

החשיפה אינה . ב"מניה וארהגר, במתווה זה יוזמות בעיקר מדינות כמו איטליה

של  IP -תוקפים אתרים בעלי גוון פדופילי ומפיצים את ה –מקומית אלא גלובאלית 

. 'וכו" יורופול"ה, המבקרים ואת תוכן האתר למדינות השונות החברות באינטרפול

מקבלת מהאינטרפול כמות גדולה של , דרך חולית האינטרפול, משטרת ישראל

אם לא ברור  ,חקריתבחינה ממ. כאורה על חשודים ישראליםהמצביעות ל, IPכתובות 

, יעברו בהכרח למתווה הראשון, הפאסיבי, פדופילים הפועלים במתווה השני

כפי שיפורט בסעיף , אך הלחימה בתופעה נובעת גם מהמאבק בניצול ילדים, האקטיבי

 .הבא

 

ילי אינם הסוחרים בחומר הפדופ. האינטרנט כפלטפורמה של סחר בחומר פדופילי

עיקר החומר , י מחקרים"עפ. בהכרח פדופילים אלא סוחרים בחומרים תמורת כסף

ואף ( 'ם וכואטנויי, תאילנד)הפדופילי נאסף במזרח אירופה ובמדינות העולם השלישי 

קיימת תיירות של עברייני מין לצורך הפקת פורנוגראפית ילדים במדינות בהן הדבר 

כי בסחר מעורבים ארגוני פשיעה בינלאומיים המוצאים , י הערכות"עפ. קל ונגיש יותר

ובבעלותם אתרי אינטרנט המציעים צפייה בפורנוגרפיה של ילדים  העיסוק הוא רווחי

יש . עיקר המאבק מתרכז בביקוש, בשל הבעייתיות במלחמה בסוחרים. בתשלום

  .הכי בארץ לא נמצאה עדות לניצול שיטתי של קטינים לתעשיית הפדופילי, לציין
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 במחשבה תחילה

המקנות תחושת , מקוונות של פדופילים" קהילות" ככלי ליצירתהאינטרנט 

דוגמה . מחשבות ולהתנהגות הנחשבות בציבור לסטייה, לגיטימציה לתחושות

מציג עצמו כאתר לאוהבי  זהאתר . ILCL.NETלאתר כזה הוא האתר הישראלי 

אתר פועל כחוק ה. המספק תמיכה רגשית ומרכז מידע חיוני לאוהבי ילדים, ילדים

מכיוון שאינו מכיל חומר לא חוקי ואף מצהיר כי אינו מעודד פעולה כל שהיא אשר אינה 

 . חוקית

 

אחת מהמגמות המרכזיות שנצפו בשנים האחרונות בהקשר של ניצול מיני של ילדים 

היא שימוש של עברייני מין באמצעים טכניים מתוחכמים יותר ויותר על , באינטרנט

רשתות . (Europol, 2011) את זהותם ברשתות הווירטואליותמנת להסוות 

 .'דארקנט'וירטואליות מוצפנות אלה מכונות 

 

  למטרות פדופיליות( Darknet" )דארקנט"השימוש ב

, 7שם גנרי לרשתות תקשורת אנונימיות מוצפנות ואה( 'ווב-דארק'או " )דארקנט"

שתות אלה משתמשות ר. (6136, גולדשמידט) המבוססות על תשתית האינטרנט

פועלות על פי פרוטוקולי תקשורת  אך הן, של רשת האינטרנט" נתיבי התעבורה"ב

 IP -ה, לדוגמא. (6136, גולדשמידט) (TOR -בעיקר נפוץ השימוש בתוכנת ה)שונים 

ללא יכולת להתחקות אחר הזהות , ממדינה אחרת IP -של משתמש מישראל יזוהה כ

גבי שרתים שעל פי רוב  מתנהלים על" דארקנט"אתרי ה. הישראלית של המשתמש

אינם מוכרים לגוגל או למנועי חיפוש אחרים ואינם בעלי סיומות אינטרנט מוכרות 

 (.Onionהיא  TOR -הסיומת של אתרי ה' לדוג)

 

משמשות , המוגברת לשמור על פרטיות הגולש וסודיות המידע ןכפועל יוצא מיכולת

שחלקן יינתנו , גם מגוון רחב של פעילויות פליליות ןביניה, למטרות שונותו תשתיות אל

 (.BitCoin)תמורת מטבע דיגיטלי כדוגמת הביטקוין 

 

                                                           
7

 Giga Tribe ,WASTE ,I2P ,TOR ,FreeNet ,Phanton, Bitblinder 
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 במחשבה תחילה

. היו בהקשר של פדופיליה 'דארקנט'אחת הפעילויות הפליליות הבולטות שזוהו ב

המעלים ומחליפים תכנים פדופילים , זוהו פורומים של גולשים' דארקנט'-בסביבת ה

מתבצע גם ' דארקנט'היות וברשתות ה יש לציין כי(. LOLITA CITY' לדוג) קשים

 .באופן גורף את השימוש ברשתות אלו אפשרות חוקית לאסור אין כיום, שימוש חוקי

 

יש צורך )הוא איטיות התעבורה  מוצפנות רשתותהחיסרון העיקרי בשימוש ב, םכיו

גית של תוכנות עם ההתפתחות הטכנולו(. ממסרים טרם ההגעה ליעד' בדילוג בין מס

. לרבות פדופיליה, לשימוש רחב יותר למטרות פליליות הן תיכנסנהקיים חשש ש, אלו

הסרטה /צילום/זמינות גלישה)ם ובמחשבי לוח מיחכנים בטלפוהשימוש הגובר , בנוסף

כבר , נכון להיום)בשילוב עם פיתוח טכנולוגית אנונימיזציה למכשירים אלה ( 361/של 

מעצים את פוטנציאל ביצוע המעשים הפליליים באמצעות , (םלטלפון חכ TORקיים 

 .הרשת

 

 החוק הישראלי

 

התופעה , כאמור. נמצאת בעלייה מתמדת שחשיפתהתופעה עולמית  היאפדופיליה 

עובדה . אפיקי התקשורת והטכנולוגיה המודרנית המתפתחת נשענת במידה רבה על 

נשען  פדופיליההמאבק ב, כיום. זו מצריכה חקיקה מתמדת בהתאם לשינויים בסביבה

 .עונשו של העברייןחוקים המטילים מגבלות לאחר ריצוי ' וכן על מס' חוק העונשין'על 

 

 עונשין חוק ה

 את כלל ואינו מקבץ תחת קורת גג אחת" פדופיליה"חוק העונשין אינו עוסק במושג 

הם ישנה סעיפי עבירה שונים במוגדרים בחוק העונשין . עבירות הקשורות לתופעהה

תוך הבחנה בין , התייחסות נקודתית וענישה מוגברת כשקורבן העבירה הוא קטין

בעבירות (. 6133, קלצקי& עציוני )גילאים שונים לסוג העבירה וחומרת העונש 

אולם אין , מסוימות אמנם ישנה הבחנה בין קטינים לבגירים לעניין חומרת הענישה

 (. 6133, קלצקיויוני עצ)הבחנה פנימית בתוך קבוצת הקטינים 
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 במחשבה תחילה

 :הינם" הפדופיליה"סעיפי העונשין הנכללים בחוק העונשין ורלוונטיים לעבירות 

שנים אף בהסכמתה הרי  31הבועל אישה שטרם מלאו  –( 1( )א) 115סעיף  - אינוס

 . הוא אונס ודינו מאסר עשרים שנה

טינה העושה מעשה סדום באישה כאשר היא ק –( ב) 113סעיף  - מעשה סדום

 .שנים אף בהסכמתה דינו כדין אונס 31שטרם מלאו לה 

העושה מעשה מגונה באשה כאשר היא קטינה  –( א) 111סעיף  - מעשה מגונה

 .שנים אף בהסכמתה דינו מאסר שבע שנים 31שטרם מלאו לה 

העושה בכל מקום שהוא מעשה מגונה  –( ב) 116סעיף  – מעשה מגונה בפומבי

אין הבחנה . ו שש עשרה שנים דינו מאסר שלוש שניםבפני אדם שטרם מלאו ל

 .31למעשה שנעשה בקטינים מתחת לגיל 

העושה מעשה  -( 6) 153סעיף  - עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע

דינו מאסר חמש עשרה , אף בהסכמתה, שנים 31מגונה בקטינה שטרם מלאו לה 

 .שנה

העושה בקטין או בחסר ישע  –ג 161סעיף  – התעללות בקטין או בחסר ישע

היה העושה אחראי על קטין : התעללות מעשה התעללות מינית דינו מאסר שבע שנים

 .או חסר ישע דינו מאסר תשע שנים

  – פרסום והצגת תועבה

לרבות הדמיית קטין או , המפרסם פרסום תועבה ובו דמותו של קטין –( ב) 412סעיף 

 .ציור של קטין דינו מאסר חמש שנים

או המשתמש , המשתמש בגופו של קטין לעשיית פרסום תועבה – (1ב) 412סעיף 

 . דינו מאסר שבע שנים, בקטין בהצגת תועבה

בידי האחראי על ( 3ב)או ( ב)נעברה העבירה לפי סעיפים קטנים  – (4ב) 412סעיף 

 .דינו מאסר עשר שנים, או בהסכמתו של האחראי( א161כהגדרתו בסעיף )הקטין 

ברשותו פרסום תועבה ובו ( למעט באקראי או בתום לב)המחזיק  – (3ב) 412סעיף 

 .דמותו של קטין דינו מאסר שנה

( ג)או , (ב), (א) 111, 115הורשע אדם בעבירה לפי סעיף  -( א) 155 – עונש מזערי

לא יפחת עונשו מרבע העונש המרבי שנקבע , (6)או ( 3( )ג)או , (ב), (א) 153או 

להקל , מטעמים מיוחדים שירשמו, אלא אם כן החליט בית המשפט, לאותה עבירה
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 במחשבה תחילה

 .בעונשו

 

גילוי עריות , מעשה מגונה, המחוקק קבע עונש מינימום לעבירות אינוסכי ניתן לראות 

 יתר הנסיבות המחמירות המפורטות בהן שבין, ועבירות מין בידי אחראי על חסר ישע

רף  הציבא את חומרת המעשה ולכדי לבט, ניםבקטי וגם ביצוע עבירות אלעולה 

 .לענישהמינימאלי 

 

 –ח "התשנ, החוק למניעת הטרדה מינית ניתן לציין גם את, בנוסף לחוק העונשין

המופנית לאדם אשר , כל הצעה בעלת אופי מיני( בין היתר) היאהטרדה מינית  -1991

מופנות התייחסויות חוזרות ה ;העביר למטריד כי אינו מעוניין בהצעותיו האמורות

כאשר אותו אדם העביר למטריד כי אינו מעוניין , המתמקדות במיניותו, לאדם

לרבות , באמצעות מוצג חזותי או שמעתי, פ"בע, בכתב)בהתייחסויות האמורות 

התייחסויות כאמור המופנות לקטין (. באמצעות מחשב או חומר מחשב או בהתנהגות

לא הראה למטריד כי אינו מעוניין גם אם המוטרד , הן הטרדה מינית 35מתחת לגיל 

 . בהצעות או בהתייחסויות אלו

 

בחוק " עבירות פדופיליה"סעיפי העונשין הנוגעים לשל ניתן לראות פיזור , כלומר

העונשין ללא סעיפי ענישה ספציפיים לעבריינים המבצעים עבירות מין כלפי ילדים 

ניצבות בכפיפה ירות הללו העב. ככל הנראה מסיבות היסטוריות, ומטה 36-31בגילאי 

ייתכן שריכוז סעיפי . רגישה יותר בגילאי הקורבנות הקטינים הבחנהללא , אחת

עם התייחסות לגילאים , "(עבירות פדופיליה)"העבירה תחת קטגוריה אחת 

יעביר מסר תקיף יותר לחומרה מצד המחוקק , הספציפיים של קורבנות הפדופיליה

  . (6133, קלצקי& עציוני )

 

מסמן מה ש, יטרצידיבס דפוס פגיעה ובעלתבדרך כלל כרונית יא פרעת פדופיליה הה

לטיפול  ,בנוסף. (6133, קלצקי& עציוני ) את אוכלוסיית הפדופילים כמסוכנת מאוד

, קלצקי& עציוני )הפסיכולוגי ולעונש המאסר השפעה נמוכה על הישנות הפגיעה 

שיתווספו לחוק  גיבוש כליםבה ועל בסיס רציונל זה הובן הצורך בחקיק. (6133
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 במחשבה תחילה

 -מגמה זו מוכרת בעולם מסוף שנות ה. ושל עבירות אל ןלשם מניעת הישנות, העונשין

אולם חלחלה למשפט הישראלי רק בעשור הראשון של האלף , למאה העשרים 11

על עברייני  "חוץ עונשיות"חוקים המטילים מגבלות ' השני והובילה לחקיקה של מס

 . (6131, לרנאו ועוז) ריצוי העונשבתום , פדופילים בפרטועל  ,מין בכלל

 

 במוסד מין עברייני של העסקה מניעת'ל נוגע( 4001) שנחקקהחוק הראשון 

 להיות מורשעים מין מעברייני למנוע חוק זה נועד. 'לקטינים שירות למתן המכוון

 שני בלוהתק 2007 בשנת .נוער ולבני לילדים שירות ניתן שבהם במוסדות מועסקים

 שירות ניתן שבהם מוסדות על גם ההעסקה איסור את מחיל האחד ,לחוק תיקונים

 נידונו שלא מין מעברייני גם אלו במוסדות העסקה מונע והשני מוגבלות עם לאנשים

 .למאסר

 

 נפגע לסביבת מין עבריין של חזרתו על מגבלות' מטיל( 4002)שנחקק החוק השני 

 עבודתו או מגוריו מקום על הגבלות להטיל המשפט לבית מאפשר חוק זה. 'העבירה

 העבירה מנפגע למנוע כדי ,ממאסר לאחר שחרורו בדין שהורשע בגיר מין עבריין של

  .הפוגע עם מפגש בשל לו להיגרם שעלול נזק

 

 על הגנה חוק'בדמות  היא( 4002)האחרונה שחוקקה ' חוץ עונשית'החקיקה ה

מין  עבירות מפני הציבור על להגן החוק נועד .8'ביצוע עבירות מין מפני הציבור

 הקמת מרשם אוהכלי הראשון ה. בכמה כלים מין בעבירת שהורשע מי של חוזרות

אולם בעולם קיים ניסיון , אמצעי חדש בישראל אומרשם עברייני המין ה. מין עברייני

 וכן לשמש כספק מידע, המרשם עשוי לשמש לצורך הרתעת עברייני המין. רב בתחום

 הנשקפת המסוכנות הערכת על ביסוס החלטות שיפוטיות הכלי השני הוא. לרשויות

הסיכון הנשקף  נועדה להעריך את מידתהערכת המסוכנות , על פי החוק. מהעבריין

. פיקוח ומעקב, דרכי ענישהל בנוגעהמלצות לתת עבירות מין וביצוע חוזר של מאדם ל

 לאחר ומעקב פיקוח העבריין צו גדנ להוציא בית המשפט הכלי השלישי מסמיך את

                                                           
8

 .6002 -ו"שם חוק זה שונה לאחרונה מחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין התשס 
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 סקירת התופעה וההתמודדות הטיפולית והאכיפתית: פדופיליה

 

 במחשבה תחילה

יוטלו באמצעות צו  9יקוח והמעקבהפ. אחר עונש שריצה לאחר או מהכלא שחרורו

אינה כי מידת הסכנה להישנות העבירה  קבעהמסוכנות ת והערכת במידה בית משפט

הופרד מן , המקורית החוק מהצעת חלק היה אשר, והטיפול השיקום פרק. נמוכה

 מספר יישום החוק נטען כי על ן יתר הביקורות שנמתחובי .החוק וטרם אושר

דבר , בפיקוח מין עברייני של הגדל והולך המספר את תואם איננו ס"בשב המפקחים

תיקון . 10עונשם את מורשעים שריצו מין עברייני על המעמיד בספק את יעילות הפיקוח

 "ום מונעשיק"קובע הוראות שונות לעניין מתן  ,שאושר לאחרונה ,לחוק 1' מס

 . םהפחית את רמת הסיכון לרצידיביזאשר נועד ל, לעברייני מין בבית הסוהר ובקהילה

 

 היקף התופעה הפלילית בישראל

 

הסיבות לקושי . לא ניתן להעריך במדויק את היקף תופעת הפדופיליה בעולם ובישראל

וש למימפועל באופן אקטיבי הפדופיל אינו בהכרח . מגוונותהן בהערכת ההיקפים 

הפדופיל , כמו כן. מוסריות-או הפנמת הנורמות החברתיות ,בשל האיסור החוקי יצריו

לא , מסיבות אלו. לטיפול בדחפיו לגורמים טיפוליים לצורך מיוזמתולא ימהר לפנות 

ניתן להעריך את היקף אוכלוסיית הפדופילים אלא רק את הפעילים מבינם שנכנסו 

הישענות על הדיווח , בנוסף(. מערכת האכיפהלא כל תקיפה תגיע ל)למרשם הפלילי 

ל  11%הפלילי להערכת היקף התופעה לוקה בחסר מכיוון שמחקרים מלמדים כי בין 

 ;Seto & Laumi`ere, 2001)מעברייני המין שפעלו נגד ילדים אינם פדופילים  51%

Maletzky & Steinhauser, 2002) . 

 

כמות )ב יותר מהיקף הפשיעה המדווחת כי היקף הפשיעה בפועל רח ,יש לשער

מין בירות ובמיוחד ע, דיווח-ו מאופיינות בתתעבירות אל(. התיקים הפליליים

 11מנתוני המועצה הלאומית לשלום הילד. המתרחשות בתוך המשפחה ובמגזר החרדי

 המעלכאשר ל, 12י"לאגודת אל( 31עד גיל )ילדים  6,156פנו  6133עלה כי בשנת 

                                                           
9

 ס הוקמה לפי חוק זה"יחידת הפיקוח של שב 
10

 .6002ל המשטרה יצחק אהרונוביץ ב "מכתב למפכ, המועצה לשלום הילד, ר יצחק קדמן"ד 
11

 .לום הילדהמועצה הלאומית לש, "6006 –ילדים בישראל " 
12

 .האגודה להגנת הילד 
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 סקירת התופעה וההתמודדות הטיפולית והאכיפתית: פדופיליה

 

 במחשבה תחילה

לא בהכרח בהקשר , כל פגיעה מינית)היו על רקע פגיעות מיניות  ממחצית מהפניות

היו  6136עולה כי בדצמבר ( צור ידתיח)ס "הפיקוח של השבידת מנתוני יח(. פדופילי

מתוכם הם פדופילים או בעלי חשד לנטייה  635כאשר , עברייני מין מפוקחים 331רק 

את כמות עברייני  יםח מבטאהפיקוני יחידת נתו(. 6136, קושרבן מאיר ו)פדופילית 

גם נתון זה מספק ש ,ןמכא. עליהם בית המשפט הציב פיקוח, המין המורשעים בלבד

  .אומדן חלקי להיקף האמתי של התופעה

 

 :1314 4001-4014התפלגות תיקי עבירות המין בקטינים לשנים 

 .תיקים בגין עבירות מין 61,363 -נפתחו במשטרת ישראל כ 6111-6136בין השנים 

מהתיקים ( 36%) 1,615, 31מהתיקים נפתחו כשהקורבן מעל גיל ( 56%) 33,613

מהתיקים נפתחו ( 66%) 6,613-ו( כולל) 31-33נפתחו כשהקורבן בין גילאי 

 .16(3ראה איור ) 151-31כשהקורבן בין גילאי 

 

 8002-8008ים התפלגות תיקי עבירות המין על פי גיל הקורבן בין השנ: 1איור 
 (880022כ "סה)

66%

36%
56%

1-31 31-33 

31מעל 

 

( 11%) 6,531 -ב, 1-31הקורבן בין גילאי היה תיקי עבירות המין בהם  6,613מבין 

ולכן " בתיקי הפדופיליה"הניתוח יתמקד "(. תיקי פדופיליה)"בגיר  הואתיקים החשוד 

                                                           
13

 ".  ענף"הנתונים נלקחו ממערכת ה 
14

 לא כולל עבירות של החזקה ופרסום דברי תועבה 
15

תיקים שאינם )שנים  5-בתיקים אלו נכללו גם תיקים בהם הפרש הגילאים בין הקורבן לחשוד קטן מ 

 "(.  תיקי פדופיליה"נכללים כ
16

 .תיקים בשל העדר סיווג גיל הקורבן בחלק מהתיקים 63,767 -כמות התיקים אינה מסתכמת ל 
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 סקירת התופעה וההתמודדות הטיפולית והאכיפתית: פדופיליה

 

 במחשבה תחילה

בדרך כלל בתיקים בהם לא )וד בהם לא צוין גיל הקורבן וגיל החשנתוני התיקים נגרעו 

 . 17 (אותר חשוד

כמות התיקים ' מצביעה על יציבות במס 6111-6136התפלגות התיקים בשנים 

 . 6י שנים ניתן לראות באיור "את התפלגות התיקים עפ. הנפתחת בכל שנה

 

על פי 0 והחשוד בגיר 0-02כשהחשוד בגלאי 0 התפלגות תיקי עבירות המין: 8איור 

 (805,2כ "סה)שנים 

481 489

556 538
509

0

100

200

300

400

500

600

2012 2011 2010 2009 2008

 

 

העבירה הנפוצה ביותר כנגד ילדים הינה מעשה מגונה  ,3באיור כפי שניתן לראות 

 .ואחר כך אינוס( מהתיקים 36%)ח ובכ
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, "תיקי הפדופיליה"מכיוון שתיקים בהם לא צוין גיל החשוד בתיק החקירה אינם נכללים בספירת  

 . נ גבוהה יותר"שיעורם של תיקים אלו ככה
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 סקירת התופעה וההתמודדות הטיפולית והאכיפתית: פדופיליה

 

 במחשבה תחילה

 (תיקים 805,2כ "סה) 18י תיאור העבירה"התפלגות התיקים עפ: 2איור 
 

אינוס

19%

מעשה מגונה 

בפומבי

5%
הטרדה 

מינית

4%

מעשה מגונה

72% 

 

 3,613 -ב, ומטה 31תיקי עבירות המין בהם החשוד בגיר והקורבן בן  6,531מבין 

תיקים מדובר בעבירה בתוך ( 66%) 631 -תיקים החשוד הוא זר מוחלט וב( 13%)

התיקים הנותרים מתחלק לקרובי משפחה מחוץ למשפחה ' מס. 19המשפחה הגרעינית

 (.1ראה איור ) 20הגרעינית ולמכרים כלשהם

 

                                                           
18

עשה המגונה בפלח האינוס נכללו העבירות אינוס בכח או באיומים ואינוס ובעילה שלא כחוק ובפלח המ 

 . נכללו עבירות  של מעשה מגונה בכח ומעשה מגונה שאינו בכח
19

 . אחות/פלח זה כולל הורה ואח  
20

 מעביד ועובד, אפוטרופוס, שכן, מכר, פלח זה כולל חבר   

-105-



 סקירת התופעה וההתמודדות הטיפולית והאכיפתית: פדופיליה

 

 במחשבה תחילה

על פי זיקת 0 ומטה והחשוד בגיר 02בירות המין בקטינים בגיל התפלגות ע: 4איור 
 (תיקים 805,2כ "סה)החשוד לקורבן 

 

 

הורה
61%

סבתא/סבא
6%

אחות/אח
6%

קרוב משפחה  
אחר
3%

זר
13%

מכר
1%

אחר
31%

 

 
 

התיקים ' נראה כי מס, ומטה 31ממגמת פיזור תיקי החקירה בעבירות מין כלפי גילאי 

(. 3ראה טבלה )הפליליים עולה ככל שעולה גיל הקורבן בעבירות מין מחוץ למשפחה 

ראה )בעבירות שבתוך המשפחה הגרעינית לא ניתן לראות מגמה מובהקת שכזאת 

  (.3טבלה 
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 סקירת התופעה וההתמודדות הטיפולית והאכיפתית: פדופיליה

 

 במחשבה תחילה

 

 תיקים בחתך גילאי קורבן בעבירת מין' התפלגות פתיחת מס: 0טבלה 
 
 

תיקים בתוך ' מס

המשפחה 

 הגרעינית

 גיל הקורבן תיקים כללי' מס

1 2 0 

5 9 1 

19 39 2 

26 142 3 

13 182 4 

101 213 5 

100 228 6 

94 263 7 

66 299 8 

100 363 9 

65 316 10 

13 373 11 

64 416 12 

110 542 13 
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 סקירת התופעה וההתמודדות הטיפולית והאכיפתית: פדופיליה

 

 במחשבה תחילה

 

 ומטה 02מגמת פיזור תיקי החקירה בעבירות מין כלפי גילאי : 5איור 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ם
קי
תי
 '
ס
מ

תיקים    י

בתו 

המשפ ה

הגרעינית

מ ו 

 משפ ה

 
 
 

 :התפלגות תיקי עבירות פרסום והחזקת דברי תועבה

תיקים בעבירות של פרסום והצגת תועבה בין השנים  661אל נפתחו במשטרת ישר

, 21תיקים בעבירות של פרסום והצגת תועבה בקטינים 151כ נפתחו "סה. 6111-6136

 .22מהתיקים שנפתחו בעבירות אלה 56% -שהם כ

 

 :משמעויות

 6111-6136חלקן של עבירות המין הנקשרות לעבירות הפדופיליה המדווחות בשנים 

כי  ,נבהיר. רות המין המדווחותמכלל עבי( תיקים 6531) 31% -ומהווה כ ,יחסיתנמוך 

                                                           
21

כללה את הסעיפים " ענף"השאילתה במערכת ה, מכיוון שבעבירות אלו הקורבן לא תמיד מאותר 

 .י צמצום טווח גילאי הקורבן"לקטינים ולא עפ הספציפיים בחוק הנוגעים
22

 72ומטה תוביל לתוצאה מוגבלת של  04לקורבן בגילאי" ענף"לציין שצמצום השאילתה במערכת ה 

 .תיקים בשל העובדה שברוב התיקים אין קורבן
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 סקירת התופעה וההתמודדות הטיפולית והאכיפתית: פדופיליה

 

 במחשבה תחילה

. נפגעים בשל הטבע הרצידיביסטי של הפדופילים להיות מספר בתיק אחד עשוי

קורבנות עבירות מין  6,111 -י חוקרי ילדים כ"נחקרו ע 6133במהלך שנת העובדה כי 

בעבירה כי כמות הפשיעה המדווחת ניתן לראות , בנוסף. מחזקת הנחה זו 1-3123בני 

תיקים בשנה כאשר אחוז נכבד מהתיקים  113-556זו יציבה לאורך השנים ונעה בין 

 .נפתח בגין מעשים מגונים( 36%)

 

ומוערך כי בפועל ממדי התופעה , אין מדובר בתמונת הפשיעה הריאלית, להערכתנו

עת שפוגעים בו מינית כי קורבן צעיר עשוי שלא לד, הניסיון מלמד. גדולים יותר

מ לחסוך "הורים לא ממהרים להתלונן ע, בנוסף(. הפגיעה אינה תמיד מלווה בכאב)

במקרים . או בשל הכרות מסוימת עם התוקף( חקירת ילדים)מהילד את הליך החקירה 

בהם מדובר בגילוי עריות בתוך המשפחה הדבר בדרך כלל יוסתר תחת חומות של 

 דתיים-ם מסוימים המאופיינים בחסמים חברתייםמגזריבקרב , בנוסף. שתיקה

, ינסו להתמודד עם התופעה מבלי לערב את המשטרה, (החברה החרדית, לדוגמה)

 (. 'רבנים וכו)כ באמצעות נציגי המגזר "בד

 

 הוא מתיקי עבירות המין שנקשרו לעבירות הפדופיליה התוקף 13% -בכי  ניתן לראות 

מר בספרות כי ברוב מקרי התקיפה ישנה הכרות ממצא זה אינו מתיישב עם הנא. זר

ייתכן וניתן ליישב את . (Groth & Bernbaum, 1978)מוקדמת בין התוקף לקורבן 

וודאי אם , הסתירה בכך שהנטייה להתלונן על אדם זר גדולה מאשר על אדם מוכר

עולה כי מתוך  24מהנתונים של המועצה הלאומית לשלום הילד. מדובר בקרוב משפחה

בגין פגיעה מינית ויידעו לזהות את  6133 -י חוקרי ילדים ב"הילדים שנחקרו ע כלל

מכר או , י חבר"נפגעו ע 61.6%, י הורה או קרוב משפחה"נפגעו ע 16.6%, הפוגע

ממצא זה אינו סותר את הנתונים שעלו מהתיקים . י אדם זר"נפגעו ע 63.1% -שכן ו

 .לא נכנסו לפילוח ,אך לא זוהו, הפליליים מכיוון שזרים שפגעו

 

                                                           
23

 המועצה הלאומית לשלום הילד, "6006 -ילדים בישראל", שנתון סטטיסטי 
24

 המועצה הלאומית לשלום הילד, "6006 -בישראל ילדים", שנתון סטטיסטי 
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 במחשבה תחילה

, יתקוף במקומות שונים כמו גנים ציבוריים' זר'מתיקי החקירה עולה כי הפדופיל ה

בהם ישנה הסתברות גבוהה להימצאות , סביבת בית ספר ואזורים ציבוריים נוספים

הצעה )עבריינים אלו משתמשים באסטרטגיית פיתוי ושימוש באמתלות שונות . ילדים

שימוש בכוח או , ('בוק דוגמנות וכו, ממתקים, ת כסףלמתן טובות הנאה בדמו

עוד עולה מהתיקים כי בין . תוך צפייה בילדים, התערטלות במקומות ציבוריים

שכנים ואף בעלי , הופיעו דמויות מוכרות לילדים כבני משפחה' מוכרים'הפדופילים ה

דול נראה כי אחוז ג(. 'ס וכו"שומרי ביה, מורים)תפקידים מסוימים בקהילה 

מהפדופילים נמצאים בחיכוך יומיומי עם ילדים בשכונה או במתקני חינוך ופנאי שונים 

ויש לשער שיש אף כאלה שנכנסו למקצועות מסוימים על מנת להגיע לחיכוך יומיומי 

 . עם ילדים

 

, של הפדופיל" צייד"שדה ה, בין אם מדובר בזר ובין אם מדובר בדמות מוכרת לקטין

בסביבתו הראשונית של המצויים כולל בעיקר אתרים , החקירהכפי שעולה מתיקי 

בדרך כלל הפדופיל לא . העבודה והפנאי, סביבת המגורים –החשוד בעיר מגוריו

אלא , מ לפגוע"וייסע רחוק ע( ייתכן בשל הצורך לספק את ייצרו במהירות" )יתאמץ"

אלי מאפשר המרחב הווירטו, יחד עם זאת. יתמקד במוקדי ילדים בסביבתו הקרובה

 .וזאת בלחיצת כפתור, דימיילדים גם מעבר לתחום הגיאוגרפי הלנגישות 

 

התיקים פר ניתן לראות כי מס, תיקי החקירה בעבירות הרלוונטיותשל פיזור הממגמת 

מסגרת מחוץ לשמתבצעות בעבירות מין , הפליליים עולה ככל שעולה גיל הקורבן

, מתבגר הוא הופך מודע יותר לפגיעה ניתן להסביר זאת בכך שככל שהילד. המשפחה

עם התבגרותו נחשף , בנוסף. ופתיחת תיקי חקירה, דבר המתורגם להגשת תלונות

בעבירות שבתוך . הילד יותר לאינטראקציה עם הסביבה ולכן פוטנציאל הפגיעה גדל

גילוי עריות הפגיעה נשארת בין  יתכן שבעבירות של. המשפחה לא נראית מגמה זאת

 . ולכן שיעור הדיווח נמוך מאוד תלי הביתכ

 

הוא  כלפי קטינים 6136-6111שנפתחו בין  ר תיקי עבירות פרסום והצגת תועבהמספ

 הם 31הנתונים לגבי קטינים מתחת לגיל . תיקים 151 -יחסית נמוך ומסתכם בכ
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המצולם )כ אין מתלונן "בעיקר עבירת חשיפה מכיוון שבד היאעבירה זו . נמוכים יותר

ופתיחת התיק ( יות מיבשת אחרת או בכלל לא לדעת שתמונתו ברשתעשוי לה

. מפעילות חשיפתית מודיעינית או ממידע המתקבל מהאינטרפול במקרים אלה נובעת

בשאלה האם מתבצע מעבר מהספרות לא עולה קביעה חד משמעית , כפי שצוין

  .או לאו, בתכנים פדופילים לתקיפה בפועל מצפייה

 

 טיפול

 

הוכחו הטיפולים , יחד עם זאת. םפדופילים כאובחניי שמם מגוון טיפולים למכיום קיימי

 ,Schober) כלפי ילדיםבשינוי המשיכה המינית הבסיסית של הפדופיל כבלתי יעילים 

Kuhn, Kovacs, Earle, Byrne & Fries, 2005 .)הניתן  הטיפול התרופתי

מנוע את העניין המיני של מיועד לדכא את הדחף המיני של הזכר ובכך ל, לפדופילים

י סירוס "סטרון עוסטם הבולטים בתחום זה הוא דיכוי הטאחד הטיפולי. הפדופיל בילד

החשק המיני קיימות מגוון תרופות המורידות את . י תרפיה אנדרוגנית"כימי או ע

ביניהם גם ( Hall & Hall, 2007) 25סטרון בגוףוסטבאמצעות הורדת רמת הט

. אריאל רסלר' צמד החוקרים הישראלים אליעזר ויצטום ופרופשל ' דקפפטיל'התרופה 

חודשים  1-31טווח זמן התחלת ההשפעה של התרופה משתנה ונע בעיקר בין 

מחקרים הראו שיעור (. Hall & Hall, 2007)בהתאם למנגנון הפעולה של כל תרופה 

וג זה במהלך הטיפול התרופתי מס" עבירות פדופיליה"'רצידיביזם נמוך עד אפסי ב

השפעת התרופה הפיכה לחלוטין כאשר , יחד עם זאת(. 6111, רסלר& ויצטום )

ניתן הטיפול התרופתי , בנוסף(. 6111 ,רסלר& ויצטום )מופסק הטיפול התרופתי 

 חוקית ללא יכולת, ומוכנים לכך לאנשים המאובחנים פסיכיאטרית כפדופיליםבישראל 

חוק , 'כ לשעבר אלי אפללו"ל חהצעת החוק ש .ש לכפות את הטיפול"של ביהמ

הפדופיל המורשע לקבל טיפול רפואי פעלה לעודד את , 6131 -המלחמה בפדופיליה

לקבל את הטיפול  סירבעבריין המין ש, בהצעת החוק המקורית. להורדת הדחף המיני

שאינה )ת המאסר וכן ניתן להמיר את תקופ ,הרפואי לא יהיה זכאי לשחרור על תנאי

ההגנה על בחוק  הצעת החוק שולבה בתיקון השלישי. טיפול רפואיב( םעולה על שנתיי
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כללה את הסעיפים שנגעו  לא אך , 6002 -ו"התשס -הציבור מפני ביצוע עבירות מין

 . להעלאת המוטיבציה לקבלת הטיפול התרופתי

 

מחקרים מצאו כי השפעת הטיפול התרופתי על . הפסיכותרפיההוא טיפול בולט נוסף 

(. 6111, רסלר& ויצטום )רבה יותר בשילוב פסיכותרפיה יא ין העברייני מ

 ,Hall & Hall)קבוצתית או שילוב של שניהם  ,הפסיכותרפיה יכולה להיות יחידנית

גישת הטיפול בשיטה זו הינה . כפי שנעשה בשירות המבחן או בכלא, (2007

בשילוב עם , תוהתייחסות לחומרת המעשה ולהכחש, קרי, קוגניטיבית –התנהגותית 

 ,Hall & Hall) מניעת נסיגה וביופידבק, שליטה על הדחפים המיניים, התיאימון לאמפ

מניעת 'בקרב עברייני מין ידוע כקוגנטיבי הנפוץ -סוג הטיפול ההתנהגותי(. 2007

פלים לסייע למטו יאמטרתו של טיפול זה ה(. Relapse prevention)' דרדרותיה

ולמצוא , ילדים של ניצוללאת הסיכון לתקיפה או  תרולצפות מראש סיטואציות שמגבי

פסיכותרפיה לבדה אינה יעילה דיה . באופן שונה ןאו להגיב אליה מהןדרכים להימנע 

 ,Langton, Barbaree, Harkins & Peacock)הארוך  טווחלמניעת תקיפה חוזרת ב

2006 .) 

 

הנטיות המיניות . פדופיליה מוגדרת כהפרעה פסיכיאטרית ולא כנטייה מינית ,כיום

, נטיות מיניות מגדריות הןש, הטרוסקסואליות והומוסקסואליותהן המוכרות כיום 

, קרי, להתייחסות לפדופיליה כנטייה מינית גילאית. משיכה לזכר או לנקבה, ומשמען

סוג הטיפול הקליני שיינתן ל הנוגעות  משמעויותיש , משיכה לילדים בגילאים מסוימים

נטייה מינית נתפסת כנטייה מולדת יותר (. Seto, 2012)וגנוזה וכן לפר ,למטופל

, בעבר ותרפיות לשינוי העדפה מינית של גברים הומוסקסואלים נכשל. מאשר נרכשת

אך , ההתנהגות המיניתכי התערבויות טיפוליות עשויות לשנות את תבניות הוכיחו 3ו

בפדופיליה  להכרה(. Drescher & Zucker, 2006)ההעדפה הבסיסית א את ל

באופן שעשוי , ה החברתית של התופעהשהשפעה רבה על התפי ישנה, נטייה מיניתכ

 .לשינוי ברצון הפדופיל לקבלת טיפול בקהילה להביא

                                                                                                                                              
25

 Medroxyprogesterone acetate, leuprolide acetate, cyproterone acetate, luteinizing 

hormone agonists 
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על נטייה מינית גילאית  היאהאם הפדופיליה "דן בשאלה ( Seto, 2012)סטו במאמרו 

ה ינית הוא התעצבותשל הנטייה המ אחד המאפיינים ?"המינית הנטייה פי מאפייני

ניתנת לתיאור כתהליך של גילוי המלווה במודעות  נטייה מינית. גיל ההתבגרות בטרם

קיים קושי . המלווה בהתנהגות מינית או זהות מינית עצמית, לעניין מיני בזכר או נקבה

 החברתית הנקשרת בשל הסטיגמה, הדיווחים העצמיים של פדופילים בבחינת כנות

מחקרים שבדקו את הגיל בו זיהה הפדופיל את משיכתו , זאתיחד עם . תופעהב

שקדמה להתנהגות מינית שעירבה  יכהששחלק מהנבדקים הודו במ ולילדים מצא

מאפיין שני של (. Freund & Kuban, 1993)ילדים או להכרה בזהותם כפדופילים 

 פדופיליה מקושרת. הנטייה המינית הוא מעורבות של התנהגות רומנטית ומינית

ישנם פדופילים שאינם מחפשים רק את הפורקן . להתנהגות מינית המערבת ילדים

 ,Li)המיני אלא גם מערכת יחסים רומנטית עם הילד המערבת רגש ואינטימיות 

 יציבותה לאורך זמן ונסיבותמאפיין נוסף של הנטייה המינית המגדרית הוא (. 1991

לט של אנשי הממסד הרפואי רובם המוח(. Diamond, 2009)וחוסר יכולת לשנות 

טוענים כי הנטייה המינית אינה ניתנת לבחירה  והפסיכיאטריה פסיכולוגיהבתחום ה

כת על ניסיון שנצבר בעשרות השנים עמדה זאת נסמ. והאדם אינו יכול לשנותה

לשינוי הנטייה מינית  יםוכישלונם של ניסיונות טיפול מגוונ ,האחרונות

(. Schober, Kuhn, Kovacs, Earle, Byrne & Fries, 2005)ומבוגרים  מתבגריםב

כיום חוקרים רבים רואים את המשיכה לילדים כיציבה ונמשכת לאורך כל מהלך החיים 

(Hanson, steffy & Gauthier, 1993 .) 

 

להיות השלכות חוקיות וחברתיות לולות ת הפדופיליה כנטייה מינית גילאית עשלתפי

שהחלתם על , ונים נגד אפליה על בסיס נטייה מיניתישנם חוקים ש ;מעוררות מחלוקת

אי לכך יש להבחין באופן ברור בין . אוכלוסיית הפדופילים עשויה לעורר התנגדות קשה

חוק הזדמנויות דוגמה אחת היא . נטייה מינית מגדרית לבין נטייה מינית גילאית

האם . יניתי עבודה על פי נטייתם הממבקשהאוסר אפליה בין עובדים או  26בעבודה

                                                           
26

 0211-ח"התשמ, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה 
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ס "לעבוד במסגרות חינוכיות כמו ביה, "מחוץ לארון" "רק"מורשע או , נאפשר לפדופיל

חוק נוסף . אינה מתקבלת על הדעת כי המחשבה על כך, קרוב לוודאי? או גני ילדים

בשירותים ובכניסה למקומות , חוק איסור הפליה במוצרים אותו נביא כדוגמה הוא

אוסר על מי שעיסוקו בהספקת מוצר או שירות ציבורי ה 27בידור ולמקומות ציבוריים

הכלת   .תם המיניתפי נטיי-או בהפעלת מקום ציבורי להפלות את מקבלי השירות על

בית עסק  . ועשויה לעורר מחלוקת ,גם היא בעייתיתהפדופילים לוסיית חוק זה על אוכ

 . ק זהיתקשה להרחיק פדופיל שייהנה מחו( 'ימבורי לדוג'ג)המיועד לילדים 

 

אם בעתיד תחשב הפדופיליה כנטייה מינית יצטרך המחוקק לערוך שינויים ולחדד את 

לחוקים נגד  בכל הנוגע, ההבחנה בין נטייה מינית מגדרית לנטייה מינית גילאית

הטרוסקסואליות )נטייה מינית מגדרית כי יש להדגיש . על רקע נטייה מינית הפליה

הומוסקסואליות , לצערנו. ה לנטייה מינית גילאיתאינה ברת השווא( והומוסקסואליות

עדיין מלווה בדעות קדומות אך מאז ירושת החוק מהמנדט הבריטי שאסר על קיום 

חוקיים מרחיקי לכת -התרחשו בישראל תהליכים חברתיים,  28יחסי מין הומוסקסואלים

ד מיניים יכולים זוגות ח ,כיום. חד מיניותסובלנות כלפי מסגרות משפחתיות  המבטאים

פדופיליה , בשונה מיחסי מין בין מבוגרים. להיחשב כידועים בציבור ואף לאמץ ילד

-הרגשיים והפסיכו, בייםבשל הפערים הקוגניטי .מערבת קיום יחסי מין בין מבוגר לילד

הסכמתו של הילד למעשים אינה רלוונטית מבחינה , בין הילד למבוגר סקסואליים

 .חוקית

 

 סיכום 

 

יש , אי לכך. הפרעה כרונית שתלווה את הפדופיל לכל אורך חייו יאההפדופיליה 

 (.Seto, 2012)הטוענים כי מדובר יותר בנטייה מינית מאשר בהפרעה פסיכיאטרית 

הן בטווח המידי והן בטווח , להסב לקורבנותיו לולע שהפדופיל הנזק הפיזי והנפשי

ת הדעת יש לתת א, תמפגיעה משמעותית בקורבנוחשש בשל ה . הוא קשה, הארוך

                                                           

 6000-א"התשס, בורייםבשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות צי, חוק איסור הפליה במוצרים 27
28

 0277-ז"תשל  ,לחוק העונשין( 4)450סעיף  
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בין אם בבתי הכלא או  ,וכן על הפיקוח עליהם, בפדופיליםוהטיפול  על האכיפה

 . בקהילה

 

התמונה העולה מהפשיעה המדווחת אינה משקפת נאמנה את כמות , להערכתנו

לעיתים ההורה . בחלקה, עבירת חשיפה היא" עבירת הפדופיליה. "העבירות בתחום

ן לילד בשחזור חווית הפגיעה בהליך חקירת ילדים ולכ יגרםיאינו מעוניין בנזק ש

בגילאים אלה הילד אינו תמיד , בנוסף. חקירה הפגיעה אינה מתורגמת תמיד לתיק

עבירות מין בתוך המשפחה וכן במגזרים מסוימים , כמו כן. מודע לכך שפגעו בו מינית

 .עשויים להיות מושתקים מבלי לערב טיפול משטרתי

 

רשתות והעלייה בשימוש ב ,האינטרנט למכשירי הטלפון החכםרשת  כניסתה של

התקדמות . קורבנות פוטנציאלים על העבריין באיתור וזיהוימקלים החברתיות 

, בפני המשטרההטכנולוגיה בתחום האנונימיזציה האינטרנטית מציבה אתגר חדש 

להעצמת  משטרת ישראל נערכת, המתחדשת תמונת הפשיעה נוכח. בישראל ובעולם

 קנים חדשים ליחידת סייבר חדשהכוח האכיפה האינטרנטי בדמות הוספת עשרות ת

היחידה  .6131 נתש לפעול במחציתצפויה להתחיל  ,יחידה זו. 111בלהב המוקמת 

תעסוק בעיקר בחשיפה ובחקירה של עבירות במרחב הסייבר הנוגעות לעבירות 

ות הנוגעות לתשתיות לעביר, לעבירות בעלות עניין ציבורי רב, מחשב איכותיות

 . ל"פ עם גומי חקירה בחו"סייבר הדורשות שתיוניות ברמה הלאומית או לעבירות הח

 

; 6111, קמא)בשנים האחרונות נוטים בתי המשפט להחמיר בעונשם של עברייני מין 

עה השפיש לעוצמת הענישה , מעבר למסר הציבורי, יחד עם זאת(. 6136, טויס

הפדופיל בדרך כלל , בנוסף(. 6136, טויס)ל הפדופיל עטה על הישנות הפגיעה שמ

דלת "ה על מנת למנוע את תופעת. אינו הולך לטיפול וולונטרי לאחר ריצוי העונש

 מחלחלת , יחזור ויפגע בילדים, אסר ממושךלאחר מ בו עבריין מין" המסתובבת

. ופיקוחשיקום , בשנים האחרונות ההכרה בצורך לעבור לפתרון רב ממדי הכולל טיפול

". 6116 -חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין" הואהחוק הבולט בהקשר זה 

הערכת על ידי עבירות מין חוזר של מבקש להגן על הציבור מפני ביצוע  ,חוק זה
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 כנית פיקוח ומעקבתבעזרת ו ,בשלבים השונים של ההליך המשפטי העבריין מסוכנות

ל הערכת מסוכנות ופיקוח ומעקב ואילו נדבך כול 6116 -החוק שהתקבל ב. מתאימה

להשלמת החוק ( 6133)השיקום המניעתי פוצל מהחוק המקורי ואושר לאחרונה 

 (. 1' תיקון מס)

 

. עולמו הפנימי שיסייעו בשינויכלים המין  נועד להקנות לעברייןהמניעתי  השיקום

ין יהיה נתון התיקון מגדיר את התנאים בהם עבריין אשר הורשע בביצוע עבירות מ

 . 29במטרה להגן על הציבור מפני ביצוע עבירת מין נוספת על ידו, בשיקום מניעתי

פ בהליך "לסירוב או לחוסר שת, את העבריין לקחת חלק בשיקום זה" לעודד"על מנת 

, בנוסף. השיקום עשויה להיות השפעה על סוג והיקף תנאי הפיקוח שיוטלו על העבריין

הורות על שימוש בתרופות לדיכוי היצר המיני כחלק יהיה רשאי בית המשפט ל

, ייעודיות לעברייני מין' השתתפות בקב)משיקום מניעתי הכולל גם אמצעים אחרים 

גם להליך התרופתי נדרשת (. ב"התערבות משפחתית וכיוצ, חינוך מיני והסברה

חוזי צירוף הנדבך השיקומי לחוק הקיים יסייע להורדת א, ללא ספק. הסכמת העבריין

  30הפשיעה החוזרת אצל עברייני המין

. 31מרשם עברייני המין בישראל הינו חסוי לציבור, בניגוד למדינות רבות בעולם

אלימים )מאגר עברייני מין יש ב "לכל מדינה בארה, כי על פי חוק, בהקשר זה יצוין

 כן למשרד המשפטים האמריקאיכמו . נגיש לציבור( במיוחד או כאלה שפגעו בקטינים

המרכז את הרישום של כל עברייני המין מכל המדינות ( NSOPW)אתר אינטרנט יש 

                                                           
בתיקון רשאי שר הרווחה להקים יחידות שיקום מניעתי וכן הוא רשאי להכיר ביחידות  29

רשאי השר לביטחון פנים להקים , בנוסף. שיקום שיפעלו באמצעות גופים שאינם של המדינה

בהתבסס על , השיקום ייתן בית המשפטאת הוראת . יחידות שיקום בשירות בתי הסוהר

אם סבר כי השיקום המניעתי דרוש לצמצום רמת הסיכון הנשקפת מעבריין , הערכת המסוכנות

עבריין המין חייב להסכים , יש להדגיש שעל פי התיקון. המין לביצוע עבירת מין נוספת

 . לשיקום המניעתי

 

 
30

לעניין שיקום מונע לעברייני מין שרמת הסיכון  07.1.6004 -תחילת תוקף פרק השיקום המונע ביום ה 

לעניין שיקום מונע  07.1.03תחילת תוקף הפרק ביום . לביצוע עבירת מין נוספת על ידם אינה גבוהה

 .לעברייני מין שרמת הסיכון היא גבוהה
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פ שם או אזור "ב יכול לאתר עבריינים אלה במאגר ע"הציבור בארה. ב"בארה

הוקם ברשת האינטרנט מאגר חלופי , כאלטרנטיבה למאגר ממשלתי מפוקח. 32מגורים

ו מעורבים בעבירות מין שהי המכיל מידע אודות עברייני( 33"תנו לגדול בשקט"באתר )

מכיל אינו מדויק ו, מאגר זה אינו מעודכן(. מותבאתר מאות רבות של ש)כנגד קטינים 

בין עבירת החזקת חומרי תועבה מבלי להבחין , נים שזכו להד תקשורתירק עבריי

חברתי מעמיק לסוגיית קיומו של מאגר -ראוי לקיים דיון משפטי. לתקיפות בפועל

שיכיל את עברייני המין שלדעת המחוקק עדיין , מסודר ופתוח לציבור ,ממשלתי מפוקח

עבריינים שביצעו עבירות מין חמורות ומסרבים לקבלת טיפול בכלא )מסוכנים לציבור 

קיומו של מאגר זה יכול לשמש מנוף לפנייתם של עבריינים מורשעים (. ובקהילה

הצעת החוק המקורית של יש לציין ש(. מ ששמם לא יופיע במאגר"ע)לקבלת טיפול 

כללה הצעה להקים , 6131 -חוק המלחמה בפדופיליה, 'כ לשעבר אלי אפללו"חה

אשר יכיל פרטיהם של כלל עברייני המין הסובלים , מאגר מידע ארצי פתוח לציבור

בחוק ההגנה לבסוף הצעת חוק זו שולבה . מפדופיליה המוכרים לרשויות אכיפת החוק

 התנגדותם של. תוך השמטת נושא המאגר הארצי ירות מיןעל הציבור מפני ביצוע עב

חשש כי עברייני המין ייהפכו  וביניהם, תמכת בנימוקים שוניםהמאגר נפוסלי 

ן בסביבת כתובתו של "ערך הנדל ה שלירידחשש מ, להומלסים ללא קבלת טיפול מונע

יני מין ויצירת קהילות של עברי מי שנחשדים ככאלהתקיפת הפדופילים או , הפדופיל

 .באזורים מסוימים

 

יקה רצון להרחופחד  תהמעורר" מפלצת"כ הפדופיל נתפש, חברתיתמבחינה 

הוא , הביטוי ההתנהגותי הבולט של הפדופיל. מאחורי סורג ובריח המהחברה ולכלא

יחד עם . טאבו הכרחי בחברה המודרנית המהווה, וניצולםיחסי מין עם ילדים  קיום

לעולם לא יממשו נטייה זו או כאלה שנתונים במאבק יום יומי קיימים פדופילים ש, זאת

בעקבות  ,בין היתר, לא יזכו לטיפול ולתמיכה הניתנים להתגבר על נטייתם ולכן 

 . ההליך פלילי

 

                                                                                                                                              
31

 המאגר מעוגן בחוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין 
32

 .www.nsopw.gov/core/Poral.aspx?aspxautodetectcookiesupport=1: י/ראה 
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 יםמונע, פדופיל ואת להכרה שאדם מסוים הנלווות ההתיוג החברתי וההשלכ

ללא יכולת , של נטייתובהסתרה מתמדת  ומחייבים אותו לחיות להיחשף מהפדופיל

ייתכן שההכרה החברתית . לשתף את קרוביו ולפנות לעזרה ולטיפול בקהילה

תסייע לפדופיל לפנות , (ולא הפרעת נפש)נטייה מינית גילאית קבועה  יאשפדופיליה ה

, (לרבות רכישת מיומנויות לוויסות דחפים ופנטזיות וטיפול תרופתי)לטיפול מניעתי 

 .קורבנות נוספיםתמנע פגיעה ב, ובכך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              
33

 .www.besheket.com, "תנו לגדול בשקט"אתר  
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 ביבליוגרפיה

מרכז למחקר חינוכי על : ירושלים. עבריינות מין ומוסר נגד קטינים(. 3661. )מ, אמיר

 .שם ברסלר

 
מכון חרוב והמועצה . לא אהבת ילדים: פדופיליה(. 6136. )ח, וקושר, .ע, בן מאיר

 . ירושלים. לשלום הילד
 

תות תקשורת אנונימיות על גבי האינטרנט שימוש ברש(. 6136. )ר, גולדשמידט
 . ירושלים. מרכז המחקר והמידע, הכנסת. למטרות פשיעה

 
היבטים קליניים ומחקריים בטיפול בחולים הסובלים (. 6111. )א, ורסלר, .א, ויצטום

: מין בישראל-הפיקוח על עברייני(.  עורכת.)שהם . א: בתוך. מהפרעות בדחף המיני
: אביב-תל. הוצאת המכללה האקדמית אשקלון(. 351-315' מע)? ענישה או טיפול

 .מ"גינוסר בע-פרלשטיין
 

 .6-31, 1קרימינולוג . ענישת פדופילים בישראל(. 6136. )ש, טויס
 

 .ירושלים. מרכז המחקר והמדע, הכנסת. פדופיליה באינטרנט(. 6113. )א, לוטן

 
גנה על הציבור מבט ביקורתי למה אסור להתאהב בחוק ה(. 6131. )א, ועוז, .ח, לרנאו

 .א"תשע, א"נ, הפרקליט. מפני עברייני מין 
 

תופעת הפדופיליה וחוק הגנה על הציבור מפני עברייני (. 6133. )ט, וקלצקי, .ל, עציוני
 .616-115' עמ, ט, עלי משפט. מין

  
 הפיקוח על עברייני (.עורכת. )שהם. א: בתוך. הענישה ועבירות מין(. 6111. )ע, קמא

. הוצאת המכללה האקדמית אשקלון( 315-311' עמ)? ענישה או טיפול -מין בישראל 
 .מ"גינוסר בע-פרלשטיין: אביב-תל
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 קוים ומאפיינים –ההסתננות לישראל מאפריקה 

 ק טל אלימלך"רפ

 

 ההגירה כתופעה גלובלית

המדינות . סוגית ההגירה זוכה לתשומת לב מיוחדת בכלל מדינות העולם המתועש

חציית מרחקים וגבולות . ותהמתועשות העשירות מהוות יעד למהגרים ממדינות עני

שרת ליותר פליטים ממדינות עניות קלה יותר ופשוטה מבעבר ומאפ 12 –במאה ה

מדיניות הגירה שאינה מוגבלת . להתדפק על דלתם של המדינות העשירות המבוססות

הופכת לנטל על רווחת המדינה הקולטת ולכן מדינות מבוססות מבצעות בחינה מחודשת 

הקשיחו בשנים האחרונות , ההולנד ובריטניה לדוגמ, דנמרק. של מדיניות ההגירה שלהן

יש הקוראים  ,בעיקר במדינות האיחוד האירופי. וקי ההגירה אליהן באופן משמעותיאת ח

נבה בדבר פליטים העותרים לקבלת מקלט פוליטי 'לבחינה מחודשת של אמנת ג

מה שיוצר , האמנה מחייבת כל מדינה לדון בכל עתירה מוגשת. 2592שנחתמה בשנת 

" עלםילה"ת בחברה המקומית והמהגרים להתערו" זוכים"עומס על הרשויות וזמן בו 

מדובר אכן לרשויות ההגירה במדינות השונות יש קושי אמיתי לבחון עניינית אם . במדינה

 .בפליט שלגביו נדרשת הגנה

, תנאים כלכליים קשים: גלי ההגירה מאפריקה מונעים מתנאים קשים בארצות המוצא

ורים טכנולוגים הפכו שיפ. שלמולם שפע ועושר במדינות המערביותכ, מדינות נחשלות

את ההגירה לקלה יותר מבחינת תחבורה ומבחינת שמירת הקשר עם הנותרים בארצות 

 .המוצא

המהוות בסיס יחסית נוח לקליטה  ,המהגרים יוצרים רשתות חברתיות במדינה הקולטת

מהגר יעדיף להגיע למקום שבו כבר . של מהגרים נוספים מקורבים מאותן ארצות המוצא

 .מה שיכביד פחות על הניתוק, ת חברתית של מהגרים בני אותו מוצאקיימת תשתי
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עיקר השיקולים הם . ההגירה אל מחוץ למדינת המוצא מונעת מסיבות רבות ומגוונות

 .כלכליים וסביבתיים, פוליטיים

מלחמות ומאבקים , הגירה מסיבות פוליטיות הינה הגירה הנובעת מחוסר יציבות פוליטי

ים לעזוב את ארצות מוצאם וחוסר יכולת לחזור לשם בשל חשש פנימיים המביאה אנש

. השתייכות לארגון חברתי או פוליטי או בשל דעותיהם, לאום, דת, מרדיפה על רקע גזע

מהגרים אלה . עד שמדינה אחרת מסכימה לקלוט אותם" נטולי בית"פליטים אלה 

ם ובמערכת השיקולים עוברים בדרך כלל למדינות סמוכות או נגישות יותר לארצות מוצא

הגירה . שלהם לא נכללת אפשרות של עבודה או הקלטות במדינה אליה הם מהגרים

 :מסיבות אלו מקנה למהגרים מעמד של פליטים על פי אמנות בינלאומיות

קובעת כי פליט הוא אדם  2592האמנה הבינלאומית בדבר מעמדם של פליטים משנת 

. יות של זכויות האדם הבסיסיות שלושברח ממדינתו עקב הפרות חמורות ושיטת

השתייכותו , לאומיותו, ההפרות שהאמנה מתייחסת אליהן הן כאלו הנובעות מדתו

מדינות ועל קיומה  249על האמנה חתומות . גזעו או נטייתו המינית של אדם, הפוליטית

האמנה אוסרת על החזרת הפליט למדינה שבה צפויה סכנה לחייו אך . ם"ממונה האו

ה בידי מדינת היעד את האפשרות לקבוע לעצמה את ההליכים לטיפול בבקשת מותיר

 . המקלט וקביעת המעמד הסופי של מבקש המקלט

עיצוב מדיניות הגירה נתפס גם על פי האמנה כחובה הבסיסית של מדינה ריבונית 

 .כנס לתחומהיהרשאית לברור מיהם הזרים שיורשו לה

ים באופן פרטני לאחר בדיקה של כל פונה או ם להגדיר פליט"האמנה מסמיכה את האו

פליטים הומניטאריים המוגדרים כזכאים להגנה זמנית כקבוצה בשל משברים 

 .במדינותיהם

עבודה להגיע למקום בו שכר העבודה גבוה ההגירה מסיבות כלכליות מביאה את מהגרי 

ת משפחתם בדרך כלל כאלה שהותירו א, מהגרי עבודה זמניים: בהם שתי קבוצות. יותר

מהגרי עבודה . שאר במדינה אליה הגרו זמן רביואינם מתכננים לה, בארץ המוצא

קבועים המגיעים למדינת יעד מתוך כוונה להשתקע בה ולהביא אליה בעתיד גם את 
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 להשתלב בעבודה קבועה, טמע בחברה הקולטתיאלה מבקשים לה. משפחותיהם

 .ולהתקדם

ממדינות אירופה את חוקי ההגירה שלהן ונקטו בשני העשורים האחרונים החמירו רבות 

 . ןבמדיניות הדיפה ושאיפה לצמצם את זרם המהגרים אליה

מדינות אירופה פעלו לשינוי חוקתי שהביא הן לצמצום נגישות המהגרים למערכות 

והן למניעה והרתעת כניסת מהגרים למדינה תוך הקשחת תנאי , הרווחה המקומיות

במדינות דרום אירופה קיימת מדיניות גירוש מחמירה . והשהיה בה לאלה שכבר נכנס

במדינות נוספות . ביותר ששמה לה מטרה לייעל את מנגנוני ההגנה מהגירה בלתי חוקית

הוקשחו הקריטריונים להנפקת אשרות עבודה לזרים והוטלו הגבלות חוקיות על חירויות 

 .שנתנו לתושבים שאינם אזרחים

הים התיכון . יסה למהגרים אליהחסמה את נתיבי הכנצרה את גבולותיה ויאירופה ב

סיונותיהם להגיע אל יזור מלטה משמש פליטים רבים בניברלטר ובא'באזור מיצר ג

במובלעות האירופיות במרוקו . אולם אלה נהדפים בכוח רב חזרה לאפריקה, אירופה

 .הוקמה גדר גבול מאובזרת ומתוחכמת

קיימות תנועות . נה שונה מהמתרחש בעולםתמונת המצב לגבי תופעה זו בישראל אי

שהמוטיבציה שלהן היא חיפוש אחר תעסוקה ושיפור באיכות , יבשתיות רבות-הגירה בין

תנועות אוכלוסייה אלה הן משמעותיות ויש להן פוטנציאל לשנות את המציאות . החיים

מזרח  ,ישראל מהווה יעד להגירה ממדינות שונות באסיה. הדמוגרפית בקנה מידה נרחב

חודיים ימסמך זה ימקד את העניין בהגירה מאפריקה על מאפייניה הי. אירופה ומאפריקה

הכוללים גם הגירה על רקע רדיפה פוליטית של פליטים וגם הגירה על רקע כלכלי 

 .וסביבתי
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חלק מן הפליטים מסודאן ונוספים . נמלטו למצרים וקבלו בה מעמד של פליטים

ם אסר על ישראל להחזירם לארץ מוצאם "האו. מאריתריאה וחוף השנהב הסתננו לארץ

 . קבוצתית הומניטאריתואלה קבלו בישראל הגנה 

 :ארצות המוצא העיקריות והמניעים לרצון לברוח ממנהלהלן 

הפגיעה בזכויות האדם כוללת בין השאר את גיוס החובה לצבא , זובמדינה  – אריתריאה

הוקעה של  , יחס אלים לאזרחים ומבקרי השלטון, 99האריתראי שהורחב עד לגיל 

 . להגירה של האריתראים מארצם כל אלה מהווים רקע. תקשורת ואופוזיציה

בשנת . במדינה התחוללה מלחמה מספר שנים. קיים סכסוך בין צפון סודן ודרומה - סודן

, 1002-1002בין השנים . התחולל גם משבר בחבל דרפור שבמערב המדינה 1002

המתחים . התחולל שם טבח עם על רקע אתני ועל מחלוקת שליטה באדמות הפוריות

שלטון לאוכלוסייה שאינה מוסלמית עדיין קשים למרות שהמלחמה האתניים ויחס ה

על . השלטון מפר זכויות אדם בסיסיות ומונע מזון וסיוע למחנות הפליטים בשטחו. תמה

הגיעו  המסתננים לישראל גם , רקע המצב הקשה ובחיפוש אחר חיים טובים יותר

 .ממערב סודן וגם מדרומה

ת במדינות המוצא מקשה על קביעה חד משמעית המורכבות הפנימית פוליטית וכלכלי

לגבי השאלה האם מדובר בפליט או מהגר עבודה המבקש לשפר את מצבו הכלכלי 

להלן המשתנים המפרטים את האופן בו מנוצלת לעיתים . באצטלה של פליט פוליטי

 : טענת הפליטות על ידי המהגר

 מודל . לצורך עבודה נתון זה מלמד על הגירה. רוב המסתננים הם גברים בוגרים

נשים וילדים , הגירת פליטים הנמלטים על חייהם מלמד על נדידת משפחות

הנמלטים בתוואי דרך קצר ביותר עד לארץ קרובה לבטוחה יותר יחסית לארץ 

סכנות הדרך והמודעות לכך , הריחוק בין מדינות המוצא לישראל. ממנה נמלטו

ניתן להניח כי . הכרחי להצלת חיים מלמדת על שיקול ובחירת היעד ולא על מילוט

ליצור , מדובר בגברים המגיעים בנתיב ארוך על מנת למצוא בישראל פרנסה ורווחה

 . בסיס כלכלי ולהביא את המשפחה לישראל בשלב מאוחר יותר
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 וזאת בשל העובדה כי נוח יותר לחצות את , בחורף היקפי ההגירה גבוהים יותר

 .קיץ הלוהטהמדבריות בדרך בעונה זו מאשר ב

  חלק ניכר מבין המסתננים שנתפסו ותוחקרו בחרו שלא לציין את מקום מוצאם לבד

אמירה כזו מקשה על בדיקת . מן העובדה כי ברחו בשל סכנה הנשקפת לחייהם

" תודרכו"בירור הבקשה באופן פרטני ואף יכולה להצביע על כך שהמסתננים 

 .מראש טרם שעברו את הגבול

 

 רחת מסתנניםפעילות רשתות להב

לצד תופעת המסתננים התפתחה תופעת התעשייה המאורגנת של הברחת אנשים 

בה המבקשים להסתנן לישראל משלמים סכומי כסף ניכרים למבריחים , לישראל

רשתות הברחה כאלה נחשפו ומחקירתם . גבול ישראל מצרים דרךבתמורה להברחתם 

הרשתות . על ידי המסתננים עולה כי גלגלו סכומי עתק שהועברו לידי המבריחים

המסתננים מתודרכים . מצרים וסיני, מסועפות וכוללות ענפים במדינות אפריקה השונות

בחלק מן המקרים עולה כי רשתות המבריחים . כיצד להתנהג לכל אורכולקראת המסע 

 . את המסתננים להגיע לישראל ולהשתמש בשירותיהם" שכנעו"

ה דרך סיני לישראל הם נושא מרכזי המאפשר רשתות ההברחה של מסתננים מאפריק

מדובר בדרך כלל ברשתות מיומנות מאוד הכוללות בדואים משבטים . את קיום התופעה

אריתריאה , סודאן, באפריקה ובסיני השולטים על כל התהליך עוד ממדינות המוצא

בחלק מהנתיבים . רשתות אלה פועלות דרך התווך בסיני בנתיבים שונים. ומצרים

אזור אל עריש וכן במקומות קרובים לגבול )תננים שוהים במחנות מעבר ברחבי סיני המס

, בחלק ממקומות אלה עוברים המסתננים עינויים(. ישנם בנושא פערי מידע –המערבי 

 . מעשי אונס ואף מוות, הכאות

ויצירת קשר עם בני משפחתם שכבר נמצאים , קיימת תופעה של חטיפת מסתננים

מצב זה מחייב את בני המשפחה בארץ . רישת כופר ואיום על חייהםתוך ד, בישראל
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ולהעבירם ( אלף דולר 10-90)להשיג סכומי כסף העומדים בסדרי גודל של אלפי דולרים 

 . למתווכים ישראלים המעבירים את הכסף אל הבדואים מעבר לגבול

ת שנהגה הוגש כתב אישום נגד בדואי ישראלי שנעצר בחשד שסייע לרש1021פברואר ב

בכתב האישום . לחטוף מסתננים בסיני ולגבות סכומי כופר לשחרורם מבני משפחותיהם

ח וסחיטה בכ, הסתרת חטוף, קשירת קשר לביצוע פשע: ארבעה סעיפים עיקריים

מדובר ברשת אשר חבריה פעלו מתוך סיני והיו להם משתפי פעולה . וסחיטה באיומים

רחים סודנים ואריתראים בכדי לסחוט כסף תה לחטוף אזימטרתם הי. בעזה ובישראל

הנאשם הצטרף לאותה רשת והיה אמון על הקשר בישראל . מקרוביהם השוהים בישראל

 . עם משפחות הפליטים לצורך גביית הכסף

בשתי הפרשיות נתקבלו תלונות על דרישה . טופלו שתי פרשיות נוספות 1022במהלך 

משפחה של מסתננים אריתראים ששהו  שהחזיקו בני, לכופר שהגיעה מבדואים בסיני

. ערבים ממזרח ירושלים ואריתראים ,ברשת זו פעלו בדואים מסיני וישראל. בישראל

מסתנן מאריתריאה ששימש כמתורגמן . בפרשה היו מעורבים זרים כמשתפי פעולה

, ככלל. א"א ומסתננים נוספים שהואשמו כגובי כספים בת"בסיני ויצר קשר עם אחרים בת

תפיסת המעורבים בשל בברשתות המגלגלות כסף רב וקיים קושי באיתור ומדובר 

 .העובדה שמרכז הפעילות הוא בסיני

 קווים מאפיינים לדמותה של חברה של המסתננים מאפריקה בישראל

תנה ינ, לחברת מסתננים ומבקשי מקלט שקבלו מעמד זמני משום שאינם בני הרחקה

 .מ"פ רוח אמנת הפליטים של האו"ע הגנה קבוצתית זמנית מטעמים הומניטרים

המסתננים . אלף איש 00מעל על פי הערכה קהילה חדשה המונה התבססה בישראל 

באזור דרום הריכוזים הגדולים מצויים בעיקר . התמקמו באזורים שונים בארץמאפריקה 

ת להתרכז נוהגה זו אוכלוסי. ערד ואף בצפון הארץב, באילת, א בתחום מרחב יפתח"ת

הנהוג על ידי הזרים בארץ משלב מענה חיים האורח . ת במגורים צפופים וסמוכיםבקהילו

בסמוך  המצוייםמקומות בילוי ובתי תפילה , בתי קפה מאולתרים, חנויות :צרכי היום יוםל

יד בעבודות שונות וילדיהם -מוצאים משלוחהמסתננים  מרבית. המגורים ריכוזיל
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ן מסגרות חברתיות הנוהגות לעצמו יצרננים ות המסתקהיל .משתלבים במערכות החינוך

בקרב . התאמה לחיים בישראלהמקובלות בארצות מוצאן תוך  חייםהאורחות על פי 

מארצות המוצא אך עם מסורת השבירת ערכי ישראל השתלבות ביוצרת ה המסתננים

 .זהות ואורחות חיים מחברות המוצאעל רצון לשמר קיים , זאת

שלא מסתננים בגירים . ה חסרת מעמד קבועלוסיאוכ המסתננים ומבקשי המקלט הם

זכות השהייה המוקנית מכוח  למעטחיים בלא מסגרת ובלא זכויות  ,ניתן להרחיקם

ללא הסדרת . לעבוד, שאינה מעוגנת רשמית, גם הזכות, כפועל יוצא מכך. האשרה

הם תוך דחיקת רגלי, עבודתם כחוק נוצר מצב המאפשר ניצולם והעסקתם בתנאים קשים

המסתננים  רוב". נטולי זכויות"של עובדים ישראלים משוק העבודה והחלפתם בעובדים 

אשרת השהייה . אולם אינם נחשבים לעובדים חוקיים שכן מעמדם לא הוסדר, עובדים

. שמקבלים המסתננים ומבקשי המקלט אינה אשרת עבודה אולם לא נאסר עליהם לעבוד

על זכויות העובדים ואי מתן סיוע לנזקקים  פיקוח לקוי, קיים העדר טיפול מערכתי

כפייה וניצול של , העסקה בתנאים קשים, פשיעה, הגורמים לתופעות של אלימות

משרד המשפטים יידע את המעבידים כי לא ינקטו נגדם צעדים . אוכלוסיה זו ובקרבה

בגין העסקת מסתננים או מבקשי מקלט עד לקביעת מדיניות כוללת לגבי המסתננים 

אופן הטיפול בהם ומילוי כל צרכיהם שלא יצריך אותם לעבוד , קשי המקלטומב

 .לפרנסתם

הפריסה הגיאוגרפית של אוכלוסיית המסתננים האפריקאים מבוססת על מיפוי שבוצע 

אך יחד עם זאת , המיפוי אינו מושלם וקיימים פערים. 1י"י היחידות השונות במחוזות מ"ע

ודרום הינם המחוזות הבולטים בהם מתגוררת  א"מחוזות ת: מתקבלת התמונה הבאה

(. במחוז דרום 20,000 -א וכ"במחוז ת 40,000מעל )סתננים רוב אוכלוסיית המ

בערים אלה מתרכזים . אוכלוסיית המסתננים מתרכזת בעיקר בישובים עירוניים גדולים

לאזורי על פי רוב סביב שוק ותחנה מרכזית או בסמיכות , המסתננים באזורי מחייה זולים

הם אינם נוהגים להתפזר ברחבי העיר אלא נוטים . תעשייה שבהם קל למצוא משלח יד

                                                           
1

 .היחידות ערכו עבודת שטח במענה לדרישה וערכו מיפוי 

-131-



 ניםקוים ומאפיי -ההסתננות לישראל מאפריקה

 במחשבה תחילה

, בישובים חקלאיים וקטנים יותר. להתקבץ ברחובות סמוכים תוך קיום קהילות

 .המסתננים מתגוררים על פי רוב בסמוך למעסיקים

 

וב המסתננים מתקבצים ר. מסתננים 00.000-י הערכות בישראל כיום שוהים מעל "עפ

  -יתר המסתננים פזורים ב (. איש 29,000-כ)אביב -בדרום תל

  (9,000-2,000)אילת 

  ( 2,000)ראשון לציון 

  (1,000)נתניה 

  (2,200)באר שבע 

   (2,900)אשקלון 

  ( 2,400)אשדוד 

  (. 2,200)ירושלים 

בס
בא
ר 
שב
 ע

 נתניה

 אילת

 צ"ראשל

 א"ת

 באר שבע

 אילת

 צ"ראשל

 תל אביב

 נתניה
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 בני ברק ולוד, חיפה, ערד: כמה מאות נוספים בערים. 

 

 המסתננים בקרברוח  כיהל

הצבא . רבים מהמסתננים חשים בטחון בהגיעם לישראל -טחון בישראליתחושת הב

הם מודעים לכך שחייהם אינם בסכנה . הקולט אותם בדרום מעניק להם מזון וביגוד

יחד עם זאת בקרב אלה הנמצאים . לעומת מצבם במצרים וסיני, מהרגע שחצו את הגבול

עלתה . ללית שנובעת מהיותם חסרי מעמדכאן מספר שנים ישנה תחושת תסכול כ

אשר אינה מאפשרת להם לעבוד והם נותרים , ביקורת מצדם בנוגע לאשרה הניתנת

 .כמו כן לדבריהם קיים קושי בחידוש האשרה כל שלושה חודשים. חסרי זכויות

הם חוששים מגירוש . הזרים מביעים בראיונות חשש מהעתיד - חשש מהעתיד לבוא

ינויים המתרחשים במדיניות המסתננים מודעים לש. יושמו בכלאחזרה לארצם או ש

חלק מהדוברים במחקרים השונים טענו כי היו מעוניינים לעזוב . שהותם בהלגבי ישראל 

 . את ישראל לפני שתגיע השעה

. מרבית הזרים חשים כי המשטרה עושה את המוטל עליה - יחס המסתננים למשטרה

אריתראים טענו . פשרת להם חופש תנועה בארץרובם חשים שהתנהלות המשטרה מא

 גן"כי התנהלות המשטרה בארץ לעומת רשויות האכיפה במדינתם הופכת את ישראל ל

 . ולחיות ללא חשש מהמשטרה לישון, מקום המאפשר לעבוד": עדן

הזרים עוסקים בעבודות  ,ברוב הערים הגדולות במרכז הארץ  - פריסה תעסוקתית

כמו כן רבים מהם . רשתות מזון ומסעדות ובתי מלון, י תעשייהמפעל, בנייה, ניקיון

צומת מרכזי מדי בוקר על מנת למצוא /המחפשים אחר תעסוקה נוהגים להתרכז בכביש

 . עבודות מזדמנות

עובדה ששינתה את המצב , א"רוב אוכלוסיית המסתננים בארץ מתרכזת בדרום ת

, סיה המנותקת מההוויה הישראליתהימצאותה של אוכלו. הדמוגרפי והחברתי באזור זה

, תרבותה ודתה יוצרת מתיחויות חברתיות שמתבטאת בפשיעה שהולכת ומתגברת

נרשמו בעבר אירועי . צ ועימותים אלימים בינה לבין האוכלוסייה המקומית"אירועי סד
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, ב והצתת דירות מגורים כניצן נוסף להמשך והתגברות של מתיחות זו"השלכת בקת

 .צ שונים"ד וסד"ולאירועי הפס

בתחומן הם שהמסתננים הפזורים בארץ מקבלים שירותים מהרשויות המקומיות 

מרשויות , שמעמדה ארעי, רשויות אלה לא מקבלות מימון בגין אוכלוסיה זו. מתגוררים

מכאן שהעומס הכלכלי מוטל ישירות על הרשויות המקומיות במימון . ממלכתיות

 .השירותים הנדרשים

 . עקרוני בהיקפה ובמיקומה של אוכלוסיית המסתננים לא צפוי שינוי

מעמדם המשפטי של המסתננים אינו מזכה אותם באשרת עבודה אך בשל המצב הרגיש 

ומכאן התפתחה מדיניות , כי לא יוטלו קנסות על מי שיעסיק אותם 1020-ץ ב"קבע בג

 .  של חוסר אכיפה כנגד מעסיקים

, בתי מלון, מסעדות, בעבודות ניקיון רחובותמרבית הזרים מועסקים  - סוגי עבודות

ממתינים בפארק , רבים מהם שאינם עובדים בעבודה קבועה. ניקיון בתים ועבודות בניין

עבודת  -הזרים מכנים עבודות אלה . לוינסקי בציפייה לעבודה מזדמנת שתוצע להם

  ".אק'יק צ'צ"

. שכר מינימוםשתכרים ם מברוב המקרים הו, יום עבודה הינו יום ארוך - שעות עבודה

רובם נשלחים לעבודה על ידי קבלנים וחברות כוח אדם שאינם דואגים לזכויותיהם 

 .  הבסיסיות

רבים לא מצליחים למצוא , בעוד שחלקם מוצאים משלח יד זמני או קבוע - אבטלה

אלה מוצאים מפלט בשתייה לשכרה ועישון כדרכים . עבודה קבועה ונותרים מובטלים

מנהג  וצריכת אלכוהול לא הייתה נהוגה בקרבם וזה. עם קשיי היום יום להתמודד

 . בעיקר בקרב צעירים רווקים, שהתרחב מאד בארץ
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 1000הוקם בראשית שנת . ביותר המטפל בעניין הזרים הארגון הגדול -"בני דרפור"

, ארגון זה מעניק סיוע באספקטים שונים כגון. עם גל המסתננים הראשון שחדרו לישראל

סעד וסיוע , רווחה, מדיניות והסדרת מעמד מול הרשויות ומול ארגונים בינלאומיים

אג לסייע בהשכלה של בנוסף ארגון זה דו. נוער ללא הורים ומבוגרים, לקבוצות חלשות

כמו כן . הנוער והמבוגרים תוך מתן סיוע בהשתלבות בתיכון או במוסדות השכלה גבוהה

מועברים על ידי הארגון שיעורי שפה בעברית ואנגלית לקהילה גם במרכז הארץ וגם 

. לעומתם לבני הנוער מאריתריאה אין ארגון מסודר המסייע להם בנושא השכלה. באילת

 .אחרים הם נעזרים על פי רוב בכנסיותבאשר לתחומים 

. ארגון העוסק במתן סיוע בנושאים שונים לקהילה האריתריאית -"הוועד האריתראי"

אירועי בחסות הארגון אורגנו . ופוליטיקההארגון מעניק סיוע בנושאים הקשורים לחברה 

 .מחאה נגד השלטון

ARDC "(ארגון ישראל אפריקאי)" - ארגון שמאגד  .קאיםריהמרכז לקידום פליטים אפ

. בתוכו פליטים המגיעים מתשע מדינות אפריקאיות שונות ובראשו עומד פליט מאתיופיה

עובד בשיתוף עם ישראלים חלקם בהתנדבות וחלקם , הארגון מורכב מצוות של תשעה

. לארגון יש אתר מסודר ומידע רב לגבי זכויות וכללים הקשורים למסתננים. בשכר

גישה לשירותים , ריות הן תמיכה והגנה על ציבור הפליטיםמטרות הארגון העיק

סיוע , השכלה, לוב מסתננים בקבלת החלטותשי, חיים הגונים ובטוחים, חברתיים

 . הומניטארי ופיתוח הקהילה

ים ינו תוצר משותף של פליטים אפריקאהעיתון ה - "The Refugee Voice" עיתון

העיתון . מצלמים ועורכים יחד, מתחקרים, הם מראיינים. העובדים בשיתוף עם ישראלים

עותקים בקרב  9000-טיגרית ועברית ומופץ ב, ערבית, מודפס בארבע שפות אנגלית

 .העיתון משלב בין ידיעות כלליות ומידע בנושא תרבות. הזרים
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  בקרב המסתננים האפריקאים יחסי גברים נשים

ישראל לא ברור מה היקף ב. אלימות בין בני זוג שכיחה בקרב אריתראים וסודנים

המצב המורכב בו הם חיים . נשים סובלות מאלימות על בסיס קבוע מבני זוגן .התופעה

דבר , הנשים בארץ יותר עצמאיות. בישראל מעלה את החיכוכים האלימים בין בני הזוג

גברים שיודעים כי  ישנם. על נשותיהם" שליטה"מאבדים הגורם לגברים לחוש כי הם 

 . ת לפנות למשטרה ומתנהגים ביתר אלימותהנשים חוששו

מעמדם במשפחה מול תחושת חוסר בטחון בנוגע ל קיימתבקרב הגברים בישראל 

. ליכלכ בטחוןבשל אי יכולתם להעניק , חוששים שהנשים יעזבו אותםהגברים . נשיםה

לעבוד מחוץ לבית עד שעות מאוחרות ואינן מטפלות  העובדה כי חלק מהנשים יוצאות

גם אלה  ,מבין הגברים. תורמת לאבדן השליטה הגברית בבית, ם ובעבודות הביתבילדי

יש נשים שגרות . אלימותביש הנוקטים , שיודעים כי אלימות כלפי נשים הינה נגד החוק

דבר המעורר  ,ד ושולחות כסף למשפחתן באפריקה"עם גברים על מנת לא לשלם שכ

 .ןכעס בגלל שהנטל הכלכלי נופל רק עליה

הן למטרת נישואין למצוא בישראל נשים סתננים מאפריקה רויות של גברים מהאפש

גברים  קהילת המסתננים מאפריקה כוללת. עבור רבים זה גורם לתסכול וצער .מעטות

הם מביאים נשים . של גברים נוהג להביא נשים לישראל להתחתן עימן םמיעוט. רווקים

 .דא שהסידור יצליחומשלמים לבדואים בדרך לוו, שהם מכירים מהעבר

 טיפול בתופעת המסתננים מאפריקה בישראל

ישראל הגדירה . בסוגיית המסתננים ומשמעויותיהבחברה הישראלית קיים עיסוק 

התקבלו מספר . את ההסתננות כאיום אסטרטגי ופועלת מערכתית להתמודד מולו

שעיקר יעודן לצמצם את מימדי ההסתננות לארץ  החלטות ממשלה משמעותיות

 . ית המסתננים שכבר קבעה את מושבה בארץיטיפול באוכלוסו

הקמת גדר הגבול עם מצרים יצרה מכשול גבול פיזי לאורך גבול ישראל מצרים 

 . שהביאה לעצירת  המסתננים וחדירתם לארץ
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תיקון החוק למניעת . אושר בכנסת תיקון לחוק למניעת הסתננות 1021בינואר 

מענה לסוגיות החדשות שנוצרו עם גל  הסתננות נדון בכנסת ומטרתו לתת

מחוייבות המדינה , היחס למסייע למסתנן או למבקש המקלט: ההסתננות לארץ

היחס בין חוק הכניסה , ם"לאמנות בינלאומיות ובעיקר לאמנת הפליטים של האו

תיקון החוק מבקש להאריך את תקופת המשמורת בה . לישראל לחוק ההסתננות

 .ם כאמצעי להתמודדות עם כניסתם לישראלניתן להחזיק את המסתנני

 :התיקון כולל

לחוק מרשם  2מי שאינו תושב כמשמעותו בסעיף "ומגדירו כ" מסתנן"שינוי הגדרת 

שנכנס לישראל שלא דרך תחנת גבול שקבע שר הפנים , 2529ה "האוכלוסין התשכ

 ".לחוק הכניסה לישראל 0לפי חוק 

הסתננות וההיבטים הפליליים נדונים על פי  ביטול מערכת בתי הדין הצבאיים לענייני

 .התיקון במערכת המשפט האזרחית

החוק יעמוד , גם אם יבוטל מצב החירום –הינו , התקת החוק מהזיקה למצב חירום

 .בתוקף

ניתן יהיה להחזיק מסתנן במשמורת בהליך  – 1029הוראת שעה עד לתחילת שנת 

 . מנהלי ולא תנתן לו אשרת שהיה בישראל

. שנים 2מאפשר החזקת המסתננים עד לפרק זמן של , השהייה סהרונים מתקן

המופקד בידי שירות בתי הסוהר הורחב " סהרונים"מתקן  –מתקן שהייה למסתננים 

על פי החלטת הממשלה במתקן ניתנים . לקליטת המסתננים 1022במהלך שנת 

קן נפגשים עם שוהי המת. חינוך ורווחה, בריאות, הזנה: למסתננים שירותים שונים

עורכי דין , שגרירויות זרות, ארגונים בין לאומיים, משרד הפנים: גורמים שונים בהם

המתקן אינו כלא משמורת אולם הוא מגודר וקיימת בו הפרדה בין גברים . ועוד

 .נשים וקטינים, בגירים

הגברת האכיפה נגד מעסיקים נועד להעביר את המסר כי למסתננים לא תינתן 

 .וכך תפגע המוטיבציה להמשיך ולהגיע לכיוון ישראל, סוקהאפשרות תע
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פעילות ואוכלוסיות המסתננים הערכות כוללת של משרדי הממשלה לטיפול בביצוע 

 . הטיפול באוכלוסייה זו בכל המישוריםשבאחריותם מנגנוני תיאום 

 

   טיפול המדינה במסתננים ומבקשי המקלט

" סהרונים"מסתנן המגיע למתקן  כל –הטלת הגבלות על קבלת בקשה למקלט 

למדינה זכות לדחות על הסף את . מבצע הליך שימוע בו נבחנת בקשתו לקבל מקלט

אריתראים וסודנים זכאים להגנה קבוצתית ונשארים לשהות במתקן . בקשתו

חייבים לעזוב חזרה לארצם או , מסתננים שנקבעים כברי הרחקה" סהרונים"

 .  מוחזרים לארצות מוצאם

מקבלים כתב , נים שאינם ברי הרחקה וזכאים להגנה קבוצתית הומניטאריתמסתנ

הגנה או אשרת שהייה זמנית ומתבקשים להאריכו מידי שלושה חודשים בלשכות 

מי שאינו מגיע לחדש את אשרת השהייה הופך בר . רשויות האוכלוסין וההגירה

 . בעיות רבותהרחקה אולם ראוי לציין כי בהליך חידוש והסדרת המעמד קיימות 

. ת ההסתננות לארץמשטרת ישראל ניצבה בחזית הטיפול מאז תחילתה של תופע

במשך השנים התגבשו נורמות עבודה ומשטרת ישראל מטפלת באוכלוסייה זו הן 

   .והן כמעורבת בפשיעה, כקורבנות

 

 בט הפלילי של תופעת המסתננים מאפריקה במדינת ישראליהה

אליו " אקסטריטוריאלי"יאוגרפי אחד צפוף יצר איזור הריכוז של המסתננים בשטח ג

שם מרוכזים מספר רב של , השכונות בדרום תל אביב. לרשויות החוק קשה להגיע

משנה "האיזור . למוקד פעילות פלילית וחיכוך מול האוכלוסיה המקומית כוהפ, מסתננים

התרבות בינם והופך לאיזור שרוב האוכלוסיה בו הוא של מסתננים שהבדלי " את פניו

להסתגר בתוך עצמה  אוכלוסית המסתננים מעדיפה. לבין החברה הישראלית הם רבים

מאופיינת בשיעור פשיעה , חברה מסוגרת ומנוכרת בה רבה האבטלה. בשולי החברה

 .גבוה
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 תמונת הפשיעה בקרב מסתננים מאפריקה

נתוני פתיחת התיקים בהם החשודים נמנים מקרב אוכלוסיית המסתננים 

עלייה זו נובעת הן . 1009פריקאים נמצאת במגמת עלייה קבועה מאז שנת הא

והן מהרחבת מעגל , כתוצאה של הגידול המספרי המשמעותי בהיקף אוכלוסייה זו

ההערכה היא כי בעליה זו משתקפת אף עלייה מהותית . הפשיעה בו היא מעורבת

מה עלייה של נרש 1022בשנת . של הפשיעה בקרב אוכלוסייה זו מסיבות שונות

 . 1020לעומת היקף התיקים בשנת  94%

שם  –עיקר הפשיעה של המסתננים מאפריקה מתבצעת במחוזות תל אביב ודרום 

 .עיקר ריכוזי השהיה

 2י שנים"פתיחת תיקים של כלל הזרים ומסתננים עפ                             

 

 

 

 

 

 יקים למסתננים שמוצאם ת 2000נפתחו  1021הנתונים עולה כי בשנת  מניתוח

. כ התיקים של אוכלוסיית המסתננים"מסה 94%היקף המהווה  –באריתריאה 

 . מכלל התיקים 27% -תיקים המהווים  007 1021 -נפתחו ב, ביחס לסודנים

  1022מצביע על  עלייה ביחס לשנת  1021ניתוח היקפי פתיחת התיקים בשנת  . 

 

 

 

                                                           
2

 .ף"פ נתוני ענ"ע 

                        

335

536 524

847

1369

2005
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  נתוני פשיעת מסתננים על פי מחוזות

א שבתחומו נפתחים מרבית "מניתוח של תיקי אוכלוסיית המסתננים בולט מחוז ת

 . התיקים ונרשמות עליות בהיקפי פתיחת תיקים

 . פתיחת תיקים לאוכלוסיית המסתננים בשלוש השנים האחרונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בהיקף התיקים שנפתחו במחוז  22%ניתוח תיקי המסתננים מצביע על עלייה של 

באותן תקופות בתחומי מחוז  94%ועלייה של  1022מול שנת  1021א בשנת "ת

 .דרום

 

 : 3א"מחוז ת

א מהווה את המחוז הבולט ביותר בתחום הפשיעה וזאת על רקע מרכזיותו "מחוז ת

תיקי זרים במחוז  2242 נפתחו 1022בשנת . בדמוגרפיה של אוכלוסיית המסתננים

                                                           
3

 .ף"ענ פ נתוני"ע 

ירושליםצפוןמרכ דרוםא"ת

481

226

52
422

919

299

581337

1253

461

139

8
76
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מכלל  42% -המהווים כ ריקהמאפזרים תיקים בהם מעורבים  525מתוכם , א"ת

 . התיקים

מתגברת בולטות הנתינים האריתראים בהשוואה לנתינים  1022עולה כי החל משנת 

השנה הראשונה ). סודנים 210חשודים אריתראים לעומת  422 - 1022שנת :  הסודנים

 (.בה מספר האריתראים עולה על מספר הנתינים הסודנים שנעצרו בפעילות המחוז

תחום הפשיעה הבולט ביותר הוא תחום : 1021ירות על פי נתוני שנת תחומי העב

עבירות אלה מבוצעות . מכלל העבירות 90%תיקים המהווים מעל  024, עבירות הרכוש

, סחר בציוד גנוב, העבירות הבולטות הן החזקת רכוש גנוב. א"וברחובות ת, בחופי הים

חלק (. תיקים, מצלמות, ים ניידיםמחשב, אופניים, טלפונים סלולרים)גניבות וכייסות 

. י המבצעים"מהרכוש הגנוב נמכר בשוק הכרמל או שוק הפשפשים וחלקו מוחזק ע

איומים , בעיקר בעבירות תקיפה והכשלת שוטר, תיקים 251, צ"בתחום עבירות הסד

תיקים בעיקר  221בתחום האלימות נגד גוף נרשמו . ועבירות שונות כנגד הסדר הציבורי

 . ב"תקיפה למיניהן כולל על רקע אלמבעבירות 

 

 א"נתוני פתיחת תיקים בחלוקה לעבירות במחוז ת

 

 

 

 

 

 

 

. מכלל החומר עולה כי מתחם התחנה המרכזית הינו מתחם מועד לביצוע עבירות שוד

ההערכה היא כי חלקם של המסתננים בביצוע עבירה זו הינו גדול יותר ממה שנראה 

מרמה מין רכוש מוסר בטחון צ"סד נגד גו 

20
62

714

135

3

392

332

13
54

475

102

0

281
258
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ין התיקים הלא גלויים עולה בתיאור החשוד תיאור של בנתוני התיקים שכן ברבים מב

ברחובות הסמוכים ובצירי התנועה , האירועים מתרחשים הן בתחום התחנה. כהות עור

 .הרגליים המובילים אל התחנה

 

 מחוז דרום

תיקים לאפריקאים  422תיקים לזרים מתוכם  227נפתחו במחוז דרום  1021בשנת 

מבחינת היקפי הפשיעה של דרום נמצא במקום השני מחוז (. מכלל תיקי הזרים 01%)

 .א"בהיבט הארצי אחרי מחוז תזרים 

 242תיקים נגד מסתננים אפריקאים לעומת  274בולטת בעיקר העיר אילת בה נפתחו 

 . במרחב לכיש 222 –במרחב נגב ו 

 י תחומים"ניתוח תיקי זרים עפ

נגד הסדר , בירות רכושי תחומים מצביע על בולטות ע"ניתוח תיקי המסתננים עפ

 . נגד גוף כתחום העבירות הדומיננטי בקרב אוכלוסיית המסתננים האפריקאים, 4הציבורי

 י תחומים"תיקי הזרים האפריקאים עפ

 

 

 

 

 

 

                                                           
4

, תקיפה והכשלת שוטר, משחקים אסורים והימורים, איומים, קטטות, בין היתר התקהלות: תחום זה כולל 

 .החזקת סכין

צ"סד רכוש מרמה .  אלימות נ

גו 

מין מוסר

777
879

59

618

112 161

522 566

39

450

91 122
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חמישה אירועי רצח של : במעורבות נתינים מאפריקה באירועי רצח חלה עליה: רצח

ך כלל מקרי הרצח בשנת מס 4%שהם , 1021נתינים מאפריקה ובמעורבותם בשנת 

 .1022אירועי רצח של נתינים מאפריקה ובמעורבותם בשנת  2לעומת ( 227) 1021

 

א נפתחו בגין עבירות מין נגד חשודים נתינים "תיקי פל 204נפתחו  1021בשנת : אונס

ארבעה אירועי אונס . 1022תיקים בגין עבירות אלו בשנת  52זרים מאפריקה מול 

 . כולם התרחשו בתל אביב. עורבות נתינים זרים מאפריקהחמורים מדווחים במ

 

עיקר השימוש במריחואנה ובחשיש מתרחש בין הקהילות השונות : שימוש וסחר בסמים

שימוש וסחר בסמים בקרב סודנים ואריתראים נפוץ ברובו באזור התחנה . ברחבי הארץ

נתינים זרים תופעה שכיחה של סחר בחשיש ובאצבעות חשיש בקרב . א"תבהמרכזית 

מספר דמויות מרכזיות בקהילה ישנן . מאפריקה תוך דגש של פעילות נתינים מסודן

ודרכם משיגים את  ישראלים סוחרים ערביםהחוברים לתפקיד הסוחרים המשמשות ב

הסחר ברובו הוא . סחר בסמים מתבצע בגזרת התחנה המרכזית הישנה .5הסמים

 . בחשיש ומריחואנה

ל מעורבות של מסתננים בעבירות רכוש פנים מגזריות ואף כנגד המידע מצביע ע :רכוש

ומחשבים , פלאפונים ,אופניים, פעילות זו מתאפיינת בביצוע גניבות של תיקים. ישראלים

, מדווח על מעשי שוד מזוינים, אירועי השוד מאופיינים באלימות, לאחרונה. ניידים

א בעיקר באזור "השוד בגזרת ת מרבית אירועי. חטיפת רכוש מהקורבן ופגיעה בקורבן

 . התחנה המרכזית הישנה וחוף הים

. קיים מידע המצביע על הימורים וניהול בתי הימורים בקרב הקהילות השונות: הימורים

התופעה נהוגה בעיקר . התופעה קיימת גם בערים הגדולות וגם במושבים חקלאיים

גם בקרב המסתננים  אך מתרחבת והופכת נפוצה, בקרב אוכלוסיות הזרים מאסיה

 . מאפריקה

                                                           
5

 א הכריז על מספר סוחרים זרים מאפריקה כיעדים"מחוז ת. סחר בסמיםבהמודיעין מצביע על דמויות בולטות  
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בעילה ומעשים , המידע מצביע על עבירות אינוס בכוח ובאיומים: אונס ואלימות במשפחה

לציין כי קיים פער תרבותי בין המוכר והנהוג לנתינים מאפריקה במדינות המקור . מגונים

הינה  משפחהבאלימות באירועי  תידוע כי רמת הדיווח הפנים מגזרי. לבין החוק בישראל

בשל הנורמות החברתיות הן בשל מעמדה של אוכלוסייה זו והחשש להתלונן והן , נמוכה

 .המקובלות בארצות המוצא

גורם מאיץ לפשיעה הוא צריכת אלכוהול על רקע בריחה : קטטות ושוטטות, אלכוהול

יש לזכור כי הנתינים האפריקאים . מהתמודדות עם מצבם ואי הידיעה לקראת העתיד

וחלקם לא נהגו לשתות כלל על רקע האיסור הדתי , גלים בצריכת אלכוהולאינם מור

א נפתחו מספר פאבים "בתחומי התחנה המרכזית בת. מתוקף היות חלק מהם מוסלמים

סביב מקומות אלה ידוע על אירועי קטטות , מאולתרים המיועדים כמקומות בילוי לזרים

ת לשתיי זריםיפתם של ההפאבים באזור וחש .לאחר צריכה מרובה של אלכוהול

של שכרות ואלימות בין חברי הקהילה לבין עצמם וכן  מתרחבתהביא לתופעה  ,אלכוהול

כמו כן לא  .א"בת אירעו באזור המדרחוב קטטות ואף דקירות, בינם לבין עוברי אורח

 . אחת פורצות קטטות על רקע אתני בין אריתראים לסודנים
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 מחאות והפרות סדר  -סדר ציבורי

. גיית הסדר הציבורי קשורה קשר ישיר להיבטים הפליליים שנמנו בפרק הקודםסו

אוכלוסיית המסתננים האפריקאים המתרכזת באזורים שונים בארץ הביאה לביטויי 

שמחו כנגד הימצאותם , מחאה הן מצד אזרחים ישראלים המתגוררים באותם המקומות

וכן מחאה מצד , טיפול המדינתי בוהקשיים המלווים את הנושא ואופן ה, באזורי מגוריהם

 . ביטויי המחאה שזורים באופן הדוק למציאות הפלילית שנסקרה. המסתננים עצמם

התרחשו , בעיקר בסמוך וכתגובה לאירועים פלילים במעורבות מסתננים, 1022בשנת 

אירועים אלה , מספר אירועי מחאה כנגד תופעת הזרים בהם השתתפו עשרות ישראלים

. א ואילת"של הפגנות ותהלוכות מצומצמות וזאת בעיקר בתחומי הערים תנשאו אופי 

א הייתה המניע לרבות מן ההפגנות שבחלקן נרשמו "התנגדות תושבי השכונות בדרום ת

בחלק מן ההפגנות נרשמה . י בני נוער מן השכונות"מקרים של תקיפת מסתננים ע

סדר ציבורי אירועי . תימעורבות של גורמי ימין על מנת להגביר את ההד התקשור

צוברים תאוצה נוכח האלימות הגואה ומקרי האונס שביצעו , נגד מסתננים והפרות סדר

את הקימו בשיתוף עם אנשי שכונת התקווה " ארץ ישראל שלנו"פעילי תנועת  .מסתננים

במהלך השנים . א"במטרה להחזיר את הביטחון לתושבי דרום ת" משמר השכונות"

בהשתתפות פעילי  7מתוכם , אירועי מחאה נגד המסתננים 25ו התקיימ 1022-1021

 .ימין קיצוני

, פעילות מחאה של אוכלוסיית הזרים באה לידי ביטוי בעשרות אירועים - צ מסתננים"סד

חלק . לעיתים בליווי ישראלים ועמותות ישראליות –רובם בהיקף של עשרות משתתפים 

ת של נתינים זרים בעיקר על בסיס המוצא מהאירועים היו תוצאה של  התארגנות עצמאי

האתני וחלק על בסיס התארגנות יותר מסודרת הכוללת מינוי ועד ואיסוף מסודר של דמי 

: בהשתתפות זרים רבים, מספר אירועים ביוזמת ארגוני זכויות אדם. חבר והשתתפות

ד גירוש ותהלוכות ומחאה שכוונה נג, "יום המהגר", "מצעד זכויות אדם", "יום הפליט"

התקיימו שני אירועים גדולים יותר בהם השתתפו , בנוסף. הזרים בדגש על ילדי הזרים

, מאות מפגינים אפריקאים שהיוו שיא של מחאה נגד אירועים בארצות מוצאם כמו למשל

נגד גביית מס מופרז )התנגדות למשטר ומחאה נגד השגריר האריתראי בישראל 
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האירועים בדרך כלל הסתיימו . יכרון לרצח העם בדארפורוציון יום הז, (בחידוש הדרכונים

 . ללא חריגים

 

 סיכום 

הימצאותה . ערדאילת ו, א"ץ מתרכזת בעיקר בדרום תרוב אוכלוסיית המסתננים באר

של אוכלוסיית הזרים המתגוררים בתנאי מצוקה בקהילותיהם יוצרת מתיחויות 

מתיחויות אלה . ישראלית המקומיתיה היחברתיות בינם לבין עצמם ובינם ובין האוכלוס

ועימותים אלימים בינה לבין  ר ציבוריאירועי סד, נובעות מאירועי פשיעה אלימים

היקפי הפשיעה של המסתננים מאפריקה יתרחבו ככל שתארך . האוכלוסייה המקומית

אלה בעיקרם נובעים מהעדר יכולת להתפרנס באופן לגיטימי . שהותם בארץ ותתבסס

המסתננים . בפלילים" לפרנסתם"לוסיית המסתננים להיות מעורבים ויביא את אוכ

. להכיר אפיקי פעילות פלילית ולהשתמש בהם" למדו"מאפריקה השוהים בארץ 

התבססותם בארץ תביא להתגברות מעורבותם בתחומי פעילות פלילית שבהם הם 

לים כרותם עם גורמים פליליים הפעייהו יכרותם עם הארץה. מעורבים פחות כיום

יביאו להרחבת מעגל מעורבותה של אוכלוסיה זו בתחומי פעילות , בקרבם כבר עתה

בדגש על עבירות  ,הפשיעה הפנים מגזרית במאפיינים הקיימיםי כי וצפ .פלילית נוספים

פשיעת הרכוש ב םוכן מעורבות ,כנגד אזרחים ישראלים תגלוש ותגבר, רכוש ואלימות

 .במעגלים רחוקים יותר ממגורי קהילות המסתנניםובתי עסק הסמוכים  כנגד בתי דירה

עלתה תופעת ההסתננות מאפריקה לסדר עדיפות ציבורי גבוה ובמקביל  1021בשנת 

 1022בשנת , ואכן. הואצו תהליכים ועשייה לאומית על מנת לצמצם את היקף התופעה

יבה הס. כניסת המסתננים בנתיב המצרי היבשתי המוכר נפסקה לחלוטיןה וכמעט אטהו

העיקרית נעוצה בבניית המכשול הפיסי של הגדר לאורך תוואי הגבול בין ישראל ומצרים 

מדיניות הכליאה במתקני הכליאה ללא שחרור לערים . והצעדים הננקטים על ידי ישראל

בישראל הם חלק משמעותי בהבנה של המסתננים כי ישראל הפכה ליעד מועדף פחות 

מי המנע העיקרים שהביאו לעצירת ההסתננות צעדים אלה מהווים את גור. מבעבר

 .מאפריקה
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מדיניים ופוליטיים ביבשת אפריקה , כלכליים, קיומם של משברים שוניםהמשך 

כיום . המחפשת איי מקלט אוכלוסייה אפריקאיתמחריפים את פוטנציאל ההגירה של 

 .עיקר מגמת ההגירה הופנתה לחופי אירופה דרך חרטום

, הדס על ידי ראש הממשלה לטפל במציאת פתרון דיפלומטי מונה מר חגי 1021בשנת 

יש לציין כי בהעדר , עם זאת. הומניטארי ומבצעי להשבת המסתננים לארצות מוצאם

, פתרון מערכתי למעמדם של המסתננים הנמצאים במדינה ובבעיות שנוצרו עם הגעתם

החיכוכים . עיקר הטיפול הצטמצם לתחום השיטור וההכלה ברמה העירונית והמחוזית

סביר . האלימים בין האוכלוסיות המקומיות וקהילות הזרים בישובים השונים לא יפסקו

רועי אלימות בין קהילות המסתננים לבין תושבים מקומיים יופיעו ייהיה להניח כי א

ת יירמת אירועי האלימות בין אוכלוס. בצמידות להתרחשות אירועים חריגים בחומרתם

שבים מקומיים בכל הארץ הם פועל יוצא של קשיים המסתננים מאפריקה לתו

אוכלוסיית המסתננים מאפריקה התרכזה .  המאפיינים את חיי היומיום של שני הצדדים

יה המקומית הישראלית היא בעיקרה ממעמד סוציו אקונומי יבמקומות בהם גם האוכלוס

יה יוסיה הזרה שהולכת ומתרבה והאוכליהצפיפות והמתיחות בין האוכלוס. נמוך

המקומית תוסיף להתקיים בגלי המחאה על רקע התרחשותם של אירועים חריגים 

 .ועלולה לגרום להחרפה באופייה של הפשיעה נגד הזרים
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 מקורות

 :ספרים

, א"אוניברסיטת ת, מהגרי עבודה מאפריקה לישראל - לא באנו להישאר ,גילה צבר

1007. 

 :כתבות

אפריל ), 225גיליון , מסע אחר ,"וה שאנןתל אביב עובדים זרים בנו", רון, זהרה

1007). 

 . בין מכוני ליווי לכנסיות: אפריקה הישראלית (.1020בדצמבר  14) .י, קובוביץ

 .הארץ

 .הארץ .אפריקה פינת נווה שאנן(. 1020בנובמבר  2). ר, ורד

 .YNET .מתובל סיור מסעדות בתחנה המרכזית (.1005בספטמבר  11) .י, בן עמי

. תחנה מרכזית אפריקה, או לא להיותכנסיות  -פליטים(. 1005במאי  24) .ד, שוחט

 .גלובס

ידיעות . רביץ איך הם ידעו שאני אוהב אותםאם לא א (.1022ביוני  25) .ס, שפיר

 .אחרונות

 .מעריב. סודן ארץ חדשה יומן מסע לדרום(. 1022בדצמבר  5) .ל, לנדברגר

התמודדות המדינה עם מסתננים (. 1022. )מרכז המחקר והמידע בכנסת. ישראל

 . לישראל מגבול מצרים והטיפול בהם ומבקשי מקלט הנכנסים

מדיניות ההגירה במציאות גלובלית (. 1005. )המכון הישראלי לדמוקרטיה. ישראל

 .משתנה
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 :אינטרנט

 /http://www.assaf.org.il -אסף ארגון של האתר מתוך רב חומר

http://michaelarch.wordpress.com/2011 

http://www.mysay.co.il/articles/ShowArticle.aspx?articlePI=aaapxs 

http://www.haaretz.co.il/magazine/index/1.1615576 

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1612845 

http://www.themarker.com/news/1.1588394 

http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1574272 

http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1181318 

http://www.tabletmag.com/news-and-politics/63524 

-אדם לזכויות רופאים עמותת, פליטים בריאות בנושא כנס -האחורית החצר

http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=52&ItemID=1360 
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 מקומות מועדים לעבירות אלימות –אלימות בני נוער 

 שחר יונאיר "דק "רפ, פקד קרן לרנר

 

 מבוא

תופעת  .1במדינות המערבאסטרטגית אלימות בקרב בני נוער מוגדרת כבעיה חברתית 

על בני הנוער המעורבים בה  ברמת המיקרועל החברה כולה וברמת המקרו זו מאיימת 

 . כמבצעים וכקורבנות

המונח אלימות מתייחס הן לפגיעה פיזית והן להתקפה מילולית המכוונת לגרום נזק 

שימוש מודע בכוח פיזי או "לכל ההתנהגויות הנחשבות אלימות הוא  המשותף. פסיכולוגי

שמובילים או , קבוצה או קהילה, אדם אחר, כלפי העצמי, ממשיים או מרומזים, עוצמה

עיכוב התפתחותי או חסך , נזק פסיכולוגי, מוות, הבעלי הסתברות גבוהה להוביל לפציע

  .2"משמעותי

, במיוחד בתקופת ההתבגרות גבוהיםאלימות  שיעוריהספרות המקצועית מצביעה על 

היא , בתקופה זו האלימות המוכרת והשכיחה ביותר .3בהשוואה לתקופות גיל אחרות

בפגיעה מינית קטטות ובמקרי קיצון ב, המתבטאת בהתפרעויות, האלימות האקטיבית

 37%) 5סתם מקרי האלימות באים לידי ביטוי בתקיפותמרבית  .4בגרימת מוותואף 

 הינם בגין תקיפה בני נוער בהם מעורבים, 2102בשנת  מכלל תיקי האלימות הגופנית

, ללא סיבה ממשיתברוב המקרים באופן ספונטאני  אלה מתרחשיםאלימות מקרי . (סתם

                                                           
1
  Michele Cooley-Strickland and Tanya J. Quille, "Community Violence and Youth: Affect, 

Behavior, Substance Use, and Academics," Clinical Child and Family Psychology Review, 
Vol. 12 no. 2 (June 2009),p. 127. 

2
מדד אלימות לאומי , ץ ואחרים"דר ישראל כ, המשרד לבטחון פנים -לשכת המדען הראשי 

 .6' עמ, 2100ינואר , ושליםיר, לחברה הישראלית
3
בריאות והתנהגויות סיכון , רווחה חברתית: נוער בישראל, דפנה קני וגיורא רהב, יוסי הראל  

 (. 0993, מכון ברוקדייל: ירושלים), במבט בינלאומי
4
"   ,אלכוהול ואלימות", איילה לויטה 

<http://www.yesodot3.co.il/index.php/faq/item/415 ,>22  07:03, 2107באפריל. 
5
 2102לשנת " מצפן"נתוני מערכת  
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תיקי חקירה רבים כוללים עדויות המתארות אירוע אלים  .סיבות של מה בכך או בשל

 .שהתרחש על רקע שולי

במרחב נוער משתמש ה בו באופןמקורו נוער בני האלימות של  עבירותמאפיין נוסף של 

 מספרי "ועבירות האלימות מבוצעות ענוטים להסתובב בקבוצות  האחרונים .הציבורי

נראה , כמו כן. מבליט את חבורות הנוער במרחבמאפיין זה . מעורבים ולא מבצע בודד

, הגורמת לעלייה ברף האלימותמיקה קבוצתית דינשבקרב קבוצות של בני נוער קיימת 

 .6ולמשוך תשומת לב בקבוצת השווים של כאמצעי של החבר הבודד בקבוצה

שלא אחת קודמת , אלכוהול שתייתאחד המאפיינים הבולטים בקרב בני נוער הנו 

. האלכוהול הפך למרכיב בלתי נפרד מתרבות הבילוי של בני הנוער. האלימותלאירועי 

עוצמת התוקפנות גבוהה יותר , מהספרות המקצועית עולה כי תחת השפעת האלכוהול

 .7שכן יכולת השיפוט מוגבלת ועמה היכולת להבין את משמעות מעשי האלימות

במאמר  ,טייןשגולד. נוהגים בני הנוער לצרוך אלכוהול ולעיתים גם סמים בילויבמקומות ה

פשיעה  מוקדית בילוי להופכת מקומו שתיית אלכוהולכי גורס , הדן בנזקי האלכוהול

אינם , רוב המקרים בהם מדווח על התנהגות אלימה תחת השפעת אלכוהול .8אלימה

אלא לפעולות אלימות , קדקמתייחסים לפשעים חמורים הדורשים יכולת תכנון מדו

 . 9למשל קטטת שיכורים במקום ציבורי, הנובעות מתוך דחף רגעי

בקרב בני , לרבות אלימות, גישות באמצעותן ניתן לטפל בפשיעהבמחקר קיימות מספר 

 : להלן, 10מדיםבאמצעות תקיפה של הנושא בשלושה מעשה נטיפול זה . נוער

 .תוקפים מטרות שונות במקומות שוניםה מועדיםעבריינים  - עבריינים רצידיביסטים (0

                                                           
6
, אתר משרד החינוך" ,קידום נוער לצמצום אלימות בבתי ספר", אילן שמש 

<cms.education.gov.il/education/CMS/units/noar/nituk147.doc>  0  02:22, 2107במאי. 
7
"   ?הקשר מה -ואלימות אלכוהול", לויטה איילה 

<http://www.yesodot3.co.il/index.php/faq/item/415>, 25 07:03, 2107 באפריל. 
8
 Goldstein,A.(1994). The ecology of aggression. New York: plenum press.  
9
"   ?מה הקשר -אלכוהול ואלימות", איילה לויטה 

<http://www.yesodot3.co.il/index.php/faq/item/415 ,>22  07:03, 2107באפריל. 
10
ישנם מקרים של פשיעה , ל"הנימדים חשוב לציין כי בנוסף למקרים המשתייכים לאחד מ 

 .רנדומאלית ללא אפיון של ממש
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גבוהה יותר לעבירות  חשיפה נהקבוצות אוכלוסייה להם יש - קורבנות רצידיביסטים (2

 .תוקפים שונים במקומות מגווניםל נופלים קורבן ה כקשישים, אלימות

קורבנות על ידי תוקפים שונים במתרחשים אירועים  מקומות בהם - מיקום גאוגרפי (7

 .משתנים

בודק את , המחקר. זה נתמקד בגישה השמה במרכז את הממד הגאוגרפי במאמר

מחקרים בנושא מצאו  .הקשר בין אירועי אלימות לבין המיקום הגאוגרפי בהם התרחשו

 HOT)) 11רב של אירועי אלימות לאורך שנים' כי ישנם אתרים בהם מרוכזים מס

SPOTS .במרחב הגיאוגרפי ניתן לזהות מוקדים של אלימות בני נוער, קרי. 

ת הפתרון תיאוריאחת התיאוריות המנסות להסביר פשיעה במרחב הגיאוגרפי הנה 

 הופכים מקומותעל פי התיאוריה . (Problem Analysis Triangle – PAT)המשולש 

פשיעה כאשר  מסוימים למועדים יותר לאלימות בקרב בני נוער מאשר מקומות אחרים

חוסר באדם שיכול להגן עליו ועבריין , קורבן מתאים מתרחשת במקום מסוים בו נמצא

על פי המודל במידה ויש לתוקף אדם , זאת עם .12הפשע  שיש לו מוטיבציה לבצע את

אשר מסוגל להשפיע עליו ובמידה שלמקום יש מנהל  אשר יש לו אחריות ושליטה על 

מצמו אירועי האופן בו אנשים מתנהגים ובמידה ויש גורם שמסוגל להגן על הקורבן יצט

לאופי  ותבאזורים אילו קשור עבירות האלימות המתפתחות .האלימות באותו תא שטח

  13.הפועלים באופן שגרתי במקומות אילו השמירה על היעדים ולאופיים של העבריינים

הפעילות האופרטיבית  תהנחת היסוד הרווחת עד כה נגזרמתוך תפיסה זו ועל בסיס 

פעילות זו . העבריין הפוטנציאלי והמגן על הקורבן בזירהפקח על מכגורם ה, המשטרתית

יש לרכז מאמץ באזורי , כי למען צמצום אירועי האלימות אותם מבצעים בני הנוערגורסת 

 .'פאבים וכו/ אזורי מועדונים, קרי, הבילוי

                                                           
11

 David Weisburd and Lorraine Green, "Policing Drug Hot Spots: The Jersey City DMA 
Experiment," Justice Quarterly, Vol. 12 no. 4 (1995), pp. 711–735. 

12
 Cohen, Lawrence E. and Marcus Felson (1979). “Social Change and Crime Rate Trends: 

A Routine Activity Approach.” American Sociological Review. 44:588-605. 
13

 Sherman, L. (1995) hot spots of crime end criminai careers of place. In J.E ECK & 
D.Weisburd (eds), crime and place: crime prevention studies (vol. 4, pp.35-52). 
Monsey, NY: Willo tree press, Inc. 
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בערים , 210214האלימות בקרב בני הנוער לשנת את אירועי  לנתחהיא  המאמרמטרת 

נוער לבצע עבירות אלימות הלבחון באיזו מידה נוטים בני גיאוגרפי בכדי בהיבט  ,נבחרות

 .ר בו הם נוהגים לבלותבאזו

מטרה . באמצעות בחינת המרחק של ביצוע העבירה ממוקד הבילוי המחקר יעשה

 HOT) הנוערהאלימות של בני מוקדי פשיעת  היא לבחון אתהמחקר הנוכחי  משנית של

SPOTS)  שם מתקיימים מפגשי הזדמנויות , האלימות במרחב הציבוריאירועי ופיזור

 .(ועוד מרכזי קניות, חופים, טיילות, פארקים, מועדונים) כגון אילו המוצגים במודל

הבילוי  בסיס נתונים הכולל בתוכו מיפוי של מקומות בנייתעל ידי ניתוח הנתונים יעשה 

ואירועי  2102שנפתחו בשנת  ניתהאלימות הגופ תיקיניתוח , המועדים לאלימות בני נוער

נתוני בניתוח זה יוטלו מקומות הבילוי ו. 2102 בשנת 011שדווחו למוקד האלימות 

  . שאלות המחקר שהוצגו לעיל ויבחנו, המפגבי על  האלימים הפשיעה והאירועים

                                                           
14
במטרה לשקף תמונת מציאות עדכנית שהרי מקומות ריכוז ובילוי  2102בסיס הנתונים כלל את שנת  

 של בני נוער הינם דינאמיים ומשתנים לעיתים תכופות
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 שיטה

 קובץ הנתונים

, נתניה: בולטותבערים , בני נוערבהם מתקבצים רשימת מוקדי בילוי קובץ הנתונים כלל 

ראשון , בית שמש, ירושלים, חיפה, רמת השרון, הרצליה, חולון, תל אביב, באר שבע

ומהוות דוגמא לפעילות בני נוער בערי  הארץערים אלו פרוסות בכל רחבי  .לציון ואשדוד

 22 :לו כולליםאתרים א .אתרים בהם נוהגים לבלות בני נוער 66מאלה נאספו  .ישראל

 2, חופי רחצה 2 ,כיכרות 2, מרכזים מסחריים 6, מועדונים 09, ם ציבורייםפארקי

, במעורבות בני נועראירועים הנאספו גם  ,במקביל .טיילת 2 –חניונים ו  7, רחבות

תקיפה , (6127קוד )גרימת נזק  :בגין העבירות הבאות, בערים אילו 011שדווחו במוקד 

כלל התיקים  אותרו ,כמו כן .15(6002קוד )ושיכרות ( 6720קוד ) קטטה, (6721קוד )

ת בהם מעורבים בני נוער אלימות גופני בעבירותהפליליים שנפתחו בערים הללו 

 .לוניםניכ כחשודים או

 011דיווחים ממוקד  -טיוב הנתונים למחקר  

י העבירות "עפ, בערים הנבחרות האירועים לממערכת מוקדים נלקחו כל ,כאמור

מהם , דיווחים 31,612כ התקבלו "בסה .2102בשנת  011במוקד שהתקבלו , הנבחרות

אירועים להם כתובת מדויקת  :נבחרו רק האירועים העונים על הקריטריונים הבאים

אירועים לא מוכפלים ואירועים , (קוד רחוב ומספר בית, הכוללים קוד עיר) ותקינה

מילות )בני נוער  שבמלל של המודיע מופיעות מילות מפתח המעידות על מעורבות של

בחירה  .(בני נוער וחבורה, נער, קטינות, קטינים, קטינה, קטין, ילד: המפתח הן

לשם קבלת תמונת מצב מהימנה ככל , האחד: באירועים אלה נעשתה משני טעמים

 –בשל השימוש בכלי תחקור גיאוגרפים , השני. שניתן ללא הטיות ליקויי כתובות

אירועים  2,276הסופי לניתוח כלל  קובץ הנתונים .יקותאנליטיים המחייבים כתובות מדו

 (.לתיאור התפלגות האירועים לפי ישובים' אראה נספח )

                                                           
15
 .ט"הופקו על ידי מר אריה שטרן ממנ 011נתוני מוקד  
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 "(ענן"נלקחו ממערכת )אירועים פליליים  -טיוב הנתונים למחקר  

נוער באירועים של בהם מעורבים בני , בערים הרלוונטיות, התיקים הפלילייםכלל  נשלפו

אירועים מהם נבחרו רק האירועים העונים על  6,992כ התקבלו "בסה. אלימות גופנית

תיקים )אירועים בהם המעורב הוא קטין שסווג כחשוד או כנילון  :הקריטריונים הבאים

 .(קוד רחוב ומספר בית, קוד עיר) ותיקים להם הוזנה כתובת מלאה ותקינה, (גלויים

הקובץ הנתונים הסופי . ודם לכןהבחירה בכתובות מדויקות נעשתה מהטעמים שהוזכרו ק

 (.לתיאור התפלגות האירועים לפי ישובים' בראה נספח ) אירועים 2,662לניתוח כלל 

 

 אסטרטגיה מחקרית

 :בכדי לענות על שאלת המחקר שהוצגה לעיל ננקטו הפעולות הבאות

על מפות הערים  ,מגורמי השטחהטלת מוקדי הבילוי שהתקבלו  (0

 .שנבחנו במחקר

 .על המפות 011אירועי אלימות בני נוער שדווחו למוקד הטלת  (2

 .הטלת אירועי אלימות בני נוער בגינן נפתחו תיקים פליליים על המפות (3

האם , קרי, החלק הראשון של שאלת המחקר 'בשלב אלאחר ביצוע פעולות אלו נבחן 

ת נבחנה השאלה מהי רמ, 'בבשלב  .אירועי האלימות מתרחשים בסמוך למוקדי הבילוי

נבחנה השאלה האם קיימת , בנוסף .הפיזור של אירועי האלימות סביב מוקדי הבילוי

, התאמה בין מוקדי הפשיעה שנוצרו בעקבות הטלת אירועי הסיור והתיקים הפליליים

 .כפי שהתקבלו מגורמי השטח, לבין מוקדי הבילוי

ר גיאוגרפי חישוב מרחקי האירועים האלימים ממוקדי הבילוי נעשה באמצעות כלי תחקו

על גבי  הוטלו, בשלב הבא .16(Geographic Information System – GIS)אנליטי  –

. ומהתיקים הפליליים 011אירועי האלימות כפי שהתקבלו ממוקד ו מקומות הבילוי מפה

                                                           
16
יש להמיר את כתובות , לרבות חישובי מרחקים ובחינת מוקדי הפשיעה, בכדי לבצע תחקור גיאוגרפי 

 קוד-תהליך זה נקרא בשם גיאו. לנקודות ציון על המפההאירועים 
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עם סיום העלאת נתוני המחקר על גבי מפה חושבו מרחקי אירועי האלימות ממוקדי 

שהתרחשו ברדיוס בני הנוער אלימות תרו כלל אירועי או, ם חישוב המרחקלש. הבילוי

בירושלים נפתחו " זוליס"מ ממועדון ה"ק 0ברדיוס של , למשל. מ ממוקד הבילוי"ק 0של 

לכל אחד מאירועי האלימות . תיקים פליליים לבני נוער בגין ביצוע עבירות אלימות 020

המרחקים נותחו באמצעות  ".זוליס"הללו חושב המרחק בקו אווירי ממועדון ה

סטטיסטיקה תיאורית והסקתית לשם קבלת תמונת פשיעה גיאוגרפית וכן באמצעות 

המחשה גיאוגרפית זו . והמחשתם בצורה ויזואלית Hot Spots –איתור מוקדי פשיעה 

תתייחס לערים תל אביב וירושלים שהנן ערים מרכזיות המייצרות חלק נכבד מפשיעת 

  .הנוער בארץ

 ת המחקרתוצאו

סמיכות אירועי האלימות למוקדי הבילוי ורמת פיזורם בחלוקה לדיווחים  -' שלב א

 .לעומת תיקים פליליים 011ממוקד 

 011דיווחי מוקד 

העלה כי רוב מוחלט של אירועי  011ניתוח אירועי אלימות בני הנוער שדווחו למוקד 

המרחק  עוד נמצא כי. מ ממוקד הבילוי"ק 0התרחשו בטווח של ( 66.9%)האלימות 

סטיית תקן )מטרים  266.67הממוצע של אירועי האלימות ממוקדי הבילוי עמד על 

מחצית ממקרי האלימות התרחשו במרחק שאינו עולה על , בנוסף(. מטרים 267.60

 .ממוקד הבילוי מטרים 602.22

מקום ביחס למרחק ולסוג  011בכדי לבחון את שכיחות אירועי האלימות שדווחו למוקד 

קבוצה ראשונה כללה אירועי : סווגו אירועי האלימות לארבע קבוצות מרחקים, הבילוי

קבוצה שניה כללה אירועי אלימות  ;מטרים 221אלימות שהתרחשו במרחק של עד 

קבוצה שלישית כללה  ;מטרים 211 –מטרים וקטן מ  221 –שהתרחשו במרחק הגדול מ 

 ;מטרים 321 –מטרים וקטן מ  211 –אירועי אלימות שהתרחשו במרחק הגדול מ 

ועד )מטרים  321 -קבוצה רביעית כללה אירועי אלימות שהתרחשו במרחק הגדול מ 

 .0תוצאות הניתוח מוצגות בטבלה (. לקילומטר
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התפלגות אירועי אלימות בחלוקה לקבוצות מרחקים ולסוג מקום . 0טבלה 

 הבילוי

 

מרחק עד 

 מטרים 051

מרחק בין 

051 - 511 

 םמטרי

מרחק בין 

511 - 051 

 מטרים

מרחק גדול 

ועד ) 051 -מ 

 (קילומטר

25 מועדון

4
 

18.70

%  

27

2 

20.10

%  

40

1 

29.60

% 

42

9  

31.60

% 

גן /פארק

 טיילת/ציבורי

14

4 
7.90%  

43

2 

23.80

% 

53

7 

29.60

%  

69

9  

38.60

%  

מ/רחבה/כיכר

 רכז מסחרי
18

2
 

14.80

%
 

27

9
 

22.70

%
 

38

6
 

31.40

%  
38

3  
31.10

% 

3.40% 2 חוף  3 5.20%  11  19.00

%
 42

 72.40

%
 

23.40 90 חניון

%  

14

0 

36.40

% 
99  25.70

%
 

56  14.50

% 

 

מהטבלה עולה כי ככל שמתרחקים ממקום הבילוי כמות אירועי האלימות עולה אף 

מכלל אירועי האלימות במועדונים התרחשו במרחק שאינו עולה על  06.3%, למשל .היא

 –מאירועי האלימות במועדונים התרחשו במרחק הגדול מ  21.0%, בנוסף. מטרים 221

ת וקבוצשאר מגמת עליה זו באה לידי ביטוי גם ב. מטרים 211 –מטרים אך קטן מ  221

ממקרי האלימות  61% –כ . ונהבחניונים מתקבלת מגמה ש. למעט בחניוניםהמרחקים 

 .מהחניונים מטרים 211מתרחשים במרחק שאינו עולה על 

במטרה לבחון את ההבדלים בין מועדונים לשאר מקומות הבילוי ביחס למרחק האירוע 

, לצורך הבחינה. לקבוצה אחת( למעט מועדונים)אוחדו מקומות הבילוי , ממקום הבילוי
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 מקומות מועדים לעבירות אלימות -אלימות בני נוער

 

 במחשבה תחילה

תוצאות הניתוח העלו שיש הבדל מובהק מבחינה  .לבדיקת ההבדלים t17נערך מבחן 

 הממוצע המרחקלבין האלימות מהמועדון  ישל אירוע סטטיסטית בין המרחק הממוצע

הממצא הוא שאירועי האלימות  משמעות. 18האלימות מיתר המקומות ישל אירוע

מאשר אירועי האלימות ( מטרים 267.32)במועדונים התרחשו במרחק קרוב יותר 

 (.מטרים 292.22)לשאר המקומות  חסשהתרחשו בי

 

 אירועים פליליים

ניתוח אירועי אלימות בני הנוער בהם נפתחו תיקים פליליים העלה כי רוב אירועי 

בדומה לממצאי אירועי )מ ממוקד הבילוי "ק 0התרחשו בטווח של ( 32.3%)האלימות 

של אירועי ממצאי הניתוח העלו כי המרחק הממוצע (. 011האלימות שדווחו למוקד 

, בנוסף(. מטרים 266.61סטיית תקן )מטרים  606.17האלימות ממוקדי הבילוי עמד על 

מטרים ממוקד  661.22מחצית ממקרי האלימות התרחשו במרחק שאינו עולה על 

 .הבילוי

נבחנו גם אירועי האלימות שבהם נפתחו , 011בדומה לאירועי האלימות שדווחו למוקד 

אירועי האלימות שבהם נפתחו תיקים . חק ולסוג מקום הבילויתיקים פליליים ביחס למר

קבוצה ראשונה כללה אירועי אלימות שהתרחשו : פליליים סווגו לארבע קבוצות מרחקים

קבוצה שניה כללה אירועי אלימות שהתרחשו במרחק  ;מטרים 221במרחק של עד 

רועי אלימות קבוצה שלישית כללה אי ;מטרים 211 –מטרים וקטן מ  221 –הגדול מ 

קבוצה רביעית כללה  ;מטרים 321 –מטרים וקטן מ  211 –שהתרחשו במרחק הגדול מ 

תוצאות (. ועד לקילומטר)מטרים  321 -אירועי אלימות שהתרחשו במרחק הגדול מ 

 . 2הניתוח מוצגות בטבלה 

 

                                                           
17
למשל . הינו מבחן סטטיסטי הבוחן הבדלים בין שתי קבוצות ביחס למשתנה מסוים tמבחן  

 .האם קיימים הבדלים בין נשים לגברים ביחס לגובה
18
 t(4836) = 3.774; p < 0.01 
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 מקומות מועדים לעבירות אלימות -אלימות בני נוער

 

 במחשבה תחילה

התפלגות אירועי האלימות שבהם נפתחו תיקים פליליים בחלוקה . 0טבלה 

ולסוג מקום הבילוי לקבוצות מרחקים  

 

 051מרחק עד 

 מטרים

 051מרחק בין 

 מטרים 511 -

 511מרחק בין 

 מטרים 051 -

 -מרחק גדול מ 

ועד ) 051

 (קילומטר

 38.70% 365 25.50% 240 20.70% 195 15.10% 142 מועדון

גן /פארק

 טיילת/ציבורי
93 6.90% 307 22.80% 413 30.70% 534 39.60% 

מרכז /רחבה/כיכר

 מסחרי
101 12.30% 178 21.80% 200 24.40% 339 41.40% 

 52.90% 18 38.20% 13 8.80% 3 0.00% 0 חוף

 29.40% 101 19.20% 66 32.80% 113 18.60% 64 חניון
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 מקומות מועדים לעבירות אלימות -אלימות בני נוער

 

 במחשבה תחילה

שבהם מן הטבלה עולה כי ככל שמתרחקים ממקום הבילוי כמות אירועי האלימות 

. 011בדומה לאירועי האלימות שדווחו למוקד , אף היא נפתחו תיקים פליליים עולה

מכלל אירועי האלימות שבהם נפתחו תיקים פליליים במועדונים התרחשו  02.0%, למשל

מאירועי האלימות שבהם נפתחו  21.3%, בנוסף. מטרים 221במרחק שאינו עולה על 

 211 –ן מ מטרים אך קט 221 –תיקים פליליים במועדונים התרחשו במרחק הגדול מ 

. מגמת עליה זו באה לידי ביטוי גם בשאר קבוצות המרחקים למעט חניונים. מטרים

ממקרי האלימות שבהם נפתחו  21% –למעלה מ . בחניונים מתקבלת מגמה שונה

 .מטרים מהחניונים 211תיקים פליליים מתרחשים במרחק שאינו עולה על 

ות הבילוי ביחס למרחק האירוע במטרה לבחון את ההבדלים בין מועדונים לשאר מקומ

, לצורך הבחינה. לקבוצה אחת( למעט מועדונים)אוחדו מקומות הבילוי , ממקום הבילוי

תוצאות הניתוח העלו שלא התקבלו הבדלים מובהקים . לבדיקת ההבדלים tנערך מבחן 

אירועי אלימות בקרב בני נוער במקומות בילוי מושפעים , לתפיסתנו. מבחינה סטטיסטית

חולקו אירועי האלימות שבהם נפתחו תיקים פליליים לשלוש , בשל כך. ימד הזמןממ

בין השעות )קבוצה אחת כללה אירועי אלימות שהתרחשו בשעות הבוקר : קבוצות זמן

בין )קבוצה שניה כללה אירועי אלימות שהתרחשו בשעות הערב  ;(02:11 – 16:11

עי אלימות שהתרחשו בשעות קבוצה שלישית כללה אירו ;(22:11 – 02:11השעות 

חלוקת אירועי האלימות לשלוש קבוצות זמן הראתה כי (. 16:11 – 27:11)הלילה 

מכלל אירועי האלימות שבהם נפתחו תיקים פליליים  73.6% –ו  72.2%, 23.0%

התפלגות אירועי האלימות בהם . הערב והלילה בהתאמה, התרחשו בשעות הבוקר

למקום הבילוי וביחס למרחק האירוע ולזמן התרחשותו נפתחו תיקים פליליים בחלוקה 

 .'גמופיעה בנספח 

נבדקו ההבדלים של מרחק , מאחר וזמני פעילות של מקומות בילוי הם בשעות הלילה

תוצאות הניתוח העלו כי קיימים הבדלים . האירועים ממקום המוקד ביחס לאירועי הלילה

ם נפתחו תיקים פליליים בשעות באירועי אלימות שבה 19מובהקים מבחינה סטטיסטית

נמצא כי יותר אירועי אלימות שבהם נפתחו תיקים פליליים התרחשו באזורים . הלילה

אירוע פלילי , למשל. שקרובים למועדונים בהשוואה ליתר מקומות הבילוי בשעות הלילה

                                                           
19
 t(1314) = 4.113; p < 0.01 
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 מקומות מועדים לעבירות אלימות -אלימות בני נוער

 

 במחשבה תחילה

מטר מהמועדון לעומת יתר המקומות בהם אירוע  202.06מתרחש בממוצע במרחק של 

  .מטר מהמקום 267.92מתרחש במרחק ממוצע של האלימות 

 .באירועי אלימות של בני נוער( HOT SPOTS)איתור וזיהוי נקודות חמות  -' שלב ב

 011דיווחי מוקד 

בוחן את מוקדי פשיעת  011חלקו השני של ניתוח אירועי האלימות שדווחו למוקד 

אולם כדי להמחיש את ניתוח מוקדי , ברמה הארצית ניתוח מוקדי הפשיעה נערך). הנוער

ממצאי  .(0-2בחרנו להציג את ממצאי היישובים תל אביב וירושלים בתרשימים , הפשיעה

מוצגים וירושלים תל אביב  יםבישוב 011לפי דיווחים למוקד ניתוח מוקדי הפשיעה 

 .2 – 0בתרשימים 
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 מקומות מועדים לעבירות אלימות -אלימות בני נוער

 

 במחשבה תחילה

בעיר  011דיווחים למוקד על פי ( Hot Spot)מוקדי פשיעת נוער . 0תרשים 

  תל אביב
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 מקומות מועדים לעבירות אלימות -אלימות בני נוער

 

 במחשבה תחילה

בעיר  011על פי דיווחים למוקד ( Hot Spot)מוקדי פשיעת נוער . 0תרשים 

 ירושלים
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 מקומות מועדים לעבירות אלימות -אלימות בני נוער

 

 במחשבה תחילה

 

מעלה כי בעיר תל אביב  011אירועי האלימות בקרב בני נוער שדווחו למוקד ניתוח 

הסמוכים זה לזה  הרצל והרכבת, יהודה הלוי, שינקין, לינקולן באזור הרחובות המרכזיים

ניתוח אירועי האלימות בקרב בני  .בני נוער כמות קיצונית של אירועי אלימות מתרכזים

, אזור הרחובות המרכזיים הנביאיםבבעיר ירושלים מעלה כי  011נוער שדווחו למוקד 

 .כמות קיצונית של אירועי אלימות מתרכזיםושלומציון הסמוכים זה לזה ' ורג'המלך ג

מוקדי הפשיעה לפי אירועי אלימות בהם נפתחו תיקים פליליים בישובים  ממצאי ניתוח

 .7 - 2תל אביב וירושלים מוצגים בתרשימים 
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 מקומות מועדים לעבירות אלימות -אלימות בני נוער

 

 במחשבה תחילה

על פי תיקים פליליים בעיר תל ( Hot Spot)מוקדי פשיעת נוער . 3תרשים 

אביב
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 מקומות מועדים לעבירות אלימות -אלימות בני נוער

 

 במחשבה תחילה

על פי תיקים פליליים בעיר ( Hot Spot)מוקדי פשיעת נוער . 4תרשים 

ירושלים
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 מקומות מועדים לעבירות אלימות -אלימות בני נוער

 

 במחשבה תחילה

 

אירועי האלימות שבהם נפתחו תיקים פליליים בקרב בני נוער בעיר תל אביב ניתוח 

הסמוכים זה ' י לבונה ישראל וכו"לח, מעלה כי באזור הרחובות המרכזיים דרך ההגנה

ניתוח אירועי האלימות שבהם . לזה מתרכזים כמות קיצונית של אירועי אלימות בני נוער

יר ירושלים מעלה כי באזור הרחובות המרכזיים נפתחו תיקים פליליים בקרב בני נוער בע

הסמוכים זה לזה מתרכזים כמות קיצונית של ' ט בנובמבר וכו"כ, ח"הפלמ, רחל אימנו

עיון במוקדי הפשיעה של הערים השונות מעלה כי קיימים הבדלים  .אירועי אלימות

ת שבהם לבין אירועי אלימו  011במוקדי הפשיעה בין אירועי אלימות שדווחו למוקד 

מוקד הפשיעה שהתקבל כתוצאה מאירועי , באופן כללי. נפתחו תיקים פליליים לבני נוער

אלימות שבהם נפתחו תיקים פליליים מצוי דרומית למוקד הפשיעה שהתקבל כתוצאה 

ניתוח השטח . מגמה זו התקבלה בעיר תל אביב ובירושלים. 011מדיווחים למוקד 

שיעה שהתקבל כתוצאה מאירועי אלימות שבהם בהיבט גיאוגרפי הראה כי במוקד הפ

 .בני נוערנפתחו תיקים פליליים קיימים בתי ספר רבים בהם לומדים 

 סיכום

הממצאים מעלים . ר הייתה לבחון את פשיעת בני הנוער בהיבט גיאוגרפיאממטרת המ

תלוית אולם נטייה זו היא , כי בני נוער נוטים לבצע עבירות אלימות בסמוך למקום הבילוי

המידה בה יבצעו בני נוער עבירות אלימות בסמוך למקום הבילוי , כלומר. זמן ומרחב

בשעות , כיניתוח הנתונים העלה , למשל. הבילוית ומושפעת מסוג מקום הבילוי ושע

 .בסמוך למועדונים נוטים בני נוער לבצע יותר עבירות אלימות, הלילה

. הינה גבוהה, האלימות סביב מוקדי הבילויממצא נוסף העלה כי רמת הפיזור של אירועי 

ניתוח התפלגות מקום התרחשות אירועי האלימות מעלה כי ככל שמתרחקים ממקום 

ממצא זה משקף . כך גדלים מספר האירועים האלימים( עד לטווח של קילומטר)הבילוי 

אכיפה משטרתית מוגברת השמה , כלומר. את תוצאות האכיפה המשטרתית, לתפיסתנו

על הגבלת מכירת וצריכת אלכוהול בקרב בני נוער בסביבה המידית של המועדונים דגש 

יתכן ששטחם ) .פיזרה את התופעה והעבירה אותה לסביבה מרוחקת יותר, והמוקדים

. פארקים מטים את ממצאי המחקר הנוכחי בשל גודלם הגיאוגרפי/ הנרחב של החופים 
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 מקומות מועדים לעבירות אלימות -אלימות בני נוער

 

 במחשבה תחילה

עדיין התרחשו במתחם , יותר לקילומטריתכן ואירועים שהתרחשו בטווח הקרוב , כלומר

 (.הבילוי עצמו

הפכו למקומות מפגש של בני קיימים מקומות מוגדרים במרחב הציבורי שעוד עולה  כי 

מוקדי  .מתרחשים אירועי אלימות רבים, לעיתים בשילוב אלכוהול וסמים, בהם ,נוער

 .מרכזים בתוכם כמות גדולה של אירועי אלימות Hot Spotsהקרויים גם פשיעה אלה 

התנהגות אלימה , לפיה, הידוע בספרות המחקריתממצאי המחקר הנוכחי תואמים את 

אירועי פשיעה ואלימות מתרכזים באזורים . אינה מפוזרת בחברה באופן אחיד או מקרי

ן כי בהקשר זה  ראוי לציי. 20מסוימים בשכיחות גבוהה יותר מאשר במקומות אחרים

נקודות החמות נכללו  ב אכןכאזורי בילוי של בני נוער י גורמי השטח "מוקדים שהועלו עה

 .אוכלוסייה זוהמתאפיינות בריבוי פשיעה אלימה בקרב 

התרחקות בני נוער ממוקדי הבילוי בעת ביצוע עבירות אלימות ונוכחות משטרתית 

יותר ( 'ילדים וכו, ן קשישיםכגו)מועטה במקומות אלה חושפת אוכלוסייה רחבה ומגוונת 

חשיפה מוגברת זו מובילה לא אחת לחיכוך ולאלימות המערערת את ביטחון . לפשיעה

מימים הנמצאים בסביבת קורבנות אלימות בני הנוער עלולים להיות אזרחים ת. הציבור

בסביבה תרע מזלם והיו סמוכים לקבוצת בני נוער המחפשות פורקן מגוריהם שאי

 .רוהחדשה אליה עב

הוא שבתי הספר מהווים מוקד לפשיעה אלימה של בני , ממצא נוסף שעולה ממחקר זה

אזורים מרובים בבתי ספר תיכוניים ויסודיים בלטו כאזורים בעלי שיעור קיצוני של . נוער

לציין כי מוקד זה עלה במפה של פתיחת התיקים ולא במפת דיווחי . עבירות אלימות

לפיה מצטיירת תמונת אלימות  ממצא זה תואם את הידוע בספרות המחקרית .המוקדים

 21.קשה בבתי הספר הן מבחינה כמותית והן מבחינת אופי האירועים

                                                           
20
בתוך מפגש לעבודה , של בני נוער בדיסקוטקים ובהופעות רוק אלימות, רויטל סלע שיוביץ 

 .45-44' עמ, 0113,  00חינוכית סוציאלית 
21
" ,...קידום נוער", אילן שמש 

<cms.education.gov.il/education/CMS/units/noar/nituk147.doc>   

 .02:22, 2107במאי  21
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 מקומות מועדים לעבירות אלימות -אלימות בני נוער

 

 במחשבה תחילה

במוסדות החינוך קיים גורם מפקח על הנעשה הסבר אפשרי אחד לממצא זה הוא כי 

ים במקרים חמורהגורם המפקח מערב את המשטרה כי , ההנחה היא. בשטח המוסד

באזור , בנוסף .מקרים אילו מחויבים בטיפול משטרתי המצריך פתיחת תיק, ולא בזוטות

 מסתיימים ללאהקטטה  ון תגרה אוובמקרים כג, מגיעים הכוחות לשטח, של מוקדי בילוי

ללא פתיחת תיק , נסגר האירוע בשטח בטיפול מקומי, פגיעה ממשית או גרימת נזק

 .משטרתי
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 מקומות מועדים לעבירות אלימות -אלימות בני נוער

 

 במחשבה תחילה

 ועי אלימות בהם מעורבים בני נוער בחלוקה לעריםהתפלגות איר –' אנספח 

011לפי אירועים שדווחו למוקד   

 אחוז שכיחות עיר

 9.6% 272 אשדוד

 00.2% 623 באר שבע

 0.2% 39 בית שמש

 2.0% 002 הרצליה

 6.2% 729 חולון

 02.2% 662 חיפה

 9.6% 277 ירושלים

 1.2% 21 כפר יונה

 3.6% 222 נתניה

 3.6% 206 פתח תקווה

 1.7% 02 צורן-קדימה

 0.2% 63 קריית ביאליק

 3.6% 222 ראשון לציון

 1.2% 29 רמת השרון

 21.6% 0021 יפו–תל אביב 

 1.0% 6 תל מונד

 011% 2276 כ"סה
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 מקומות מועדים לעבירות אלימות -אלימות בני נוער

 

 במחשבה תחילה

התפלגות אירועי אלימות בהם מעורבים בני נוער בחלוקה לערים  –' בספח נ

 לפי תיקים פליליים

 אחוז שכיחות עיר

 3.2% 722 אשדוד

 6.6% 210 באר שבע

 2.2% 200 בית שמש

 2.0% 99 הרצליה

 2.9% 237 חולון

 01.2% 233 חיפה

 22.2% 0066 ירושלים

 1.2% 03 כפר יונה

 3.2% 772 נתניה

 2.2% 212 פתח תיקווה

 1.2% 9 צורן-קדימה

 0.0% 21 קריית ביאליק

 3.6% 726 ראשון לציון

 1.2% 22 רמת השרון

 02.1% 622 יפו–תל אביב 

 1.7% 07 תל מונד

 011% 2662 כ"סה
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 מקומות מועדים לעבירות אלימות -אלימות בני נוער

 

 במחשבה תחילה

התפלגות אירועי האלימות בהם נפתחו תיקים פליליים בחלוקה  –' גנספח 
 לסוג מקום הבילוי וביחס למרחק ולזמן התרחשותו

  
 051מרחק עד 
 מטרים

 - 051מרחק בין 
 מטרים 511

 - 511מרחק בין 
 מטרים 051

 -מרחק גדול מ 
ועד ) 051

 (קילומטר

 מועדון

בוקר 
13:11 - 

02:11 
21 9.50% 42 18.90% 67 30.20% 92 41.40% 

 02:11ערב 
- 22:11 

29 8.50% 65 19.10% 82 24.00% 165 48.40% 

לילה 
27:11 - 

16:11 
92 24.30% 88 23.20% 91 24.00% 108 28.50% 

          

גן /פארק
 טיילת/ציבורי

בוקר 
13:11 - 

02:11 
31 6.60% 119 25.50% 130 27.80% 187 40.00% 

 02:11ערב 
- 22:11 

36 8.10% 106 23.90% 151 34.00% 151 34.00% 

לילה 
27:11 - 

16:11 
26 6.00% 82 18.80% 132 30.30% 196 45.00% 

          
מרכז /רחבה/כיכר

 מסחרי

בוקר 
13:11 - 

02:11 
10 5.80% 36 21.10% 39 22.80% 86 50.30% 

 02:11ערב  
- 22:11 

22 7.10% 60 19.50% 86 27.90% 140 45.50% 

לילה 
27:11 - 

16:11 

69 20.40% 82 24.20% 75 22.10% 113 33.30% 

          
בוקר  חוף

13:11 - 
02:11 

0 0.00% 0 0.00% 5 50.00% 5 50.00% 

 02:11ערב 
- 22:11 

0 0.00% 2 11.80% 4 23.50% 11 64.70% 

לילה 
27:11 - 

16:11 

0 0.00% 1 14.30% 4 57.10% 2 28.60% 

          
בוקר  חניון

13:11 - 
02:11 

6 8.10% 14 18.90% 26 35.10% 28 37.80% 

 02:11ערב 
- 22:11 

14 12.20% 34 29.60% 20 17.40% 47 40.90% 

לילה 
27:11 - 

16:11 

44 28.40% 65 41.90% 20 12.90% 26 16.80% 
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 התופעה ומאפייניהשורשי  -טרוריזם-נרקו

 במחשבה תחילה

 שורשי התופעה ומאפייניה –טרוריזם -נרקו

 אילן-ר תמר בר"רס, כץ-פקד עינת גדעוני, יק רונן יש"רפ

 

 מבוא

הוביל ליצירת קשר הדוק בין ארגוני , המעבר של ארגוני הטרור לפעילות חובקת עולם

הזיקה בין שני גורמים אלה שינתה את ההתייחסות של גורמי . הטרור לארגוני פשע

תופעה זו . הבינלאומית בסמים לתופעת הסחרמאבק בטרור ב וביטחון העוסקיםהאכיפה 

 .משמעותי במימון הטרור מזוהה יותר ויותר כחלק

 

שהתפרסמו ( DEA)הפדראלית האמריקנית למלחמה בסמים על פי נתוני הרשת 

מארגוני הטרור המוכרים על ידי ( 91מתוך  21)הרי שכארבעים אחוזים  1122בנובמבר 

הנתונים מצביעים על , זאת ועוד. נקשרים לסחר בסמים, המדינה האמריקנית מחלקת

, במספר גורמים נעוצה תופעה זו. עלייה במספר ארגוני הטרור המעורבים בסחר בסמים

מיליארד דולר  011-051 -כמים הנאמד במחזור של סבראשם רווחיות תחום הסחר ב

 .1בשנה

  

 :בשלושה אופנים עיקרייםבא לידי ביטוי הקשר בין טרור לסמים 

 שיתוף פעולה של ארגוני טרור עם ארגוני סחר בסמים על מנת להפיק רווחים ,

 .ופוליטיים כלייםבראשם רווחים כל

   חטיפות, פיגועים)שימוש של ארגוני סחר בסמים בטקטיקות של טרור ,

 . נגד כוחות צבא ומשטרה לצורך עשיית רווחים פוליטיים וכלכליים( התנקשויות

 על , סחר והפצה, ייצור: לרבות, מעורבות ישירה של ארגוני טרור בשוק הסמים

או לחלופין הפצת סמים במדינות אויב כחלק ממלחמה  ,מנת לממן את פעילותם

 .כוללת בהן באמצעות פגיעה בחברה האזרחית

 

                                                 
1
 DEA, "Statement of Derek S. Maltz special agent in charge of the special operation 

division", Washington, 2011, p 3. 
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 התופעה ומאפייניהשורשי  -טרוריזם-נרקו

 במחשבה תחילה

הקרקע עליה היא , טרוריזם-מאמר זה בוחן את שורשיה ומאפייניה של תופעת הנרקו

מוקדש פרק למעורבות ארגון , נוסףב. סוקר את מופעיה המרכזיים בעולםמבשילה ו

 .חזבאללה בסחר בסמים במרחב הגלובאלי והמקומי

 

 ?טרוריזם-מהו נרקו

ר ואילת, בלאונדה טרי, על ידי הנשיא הפרואני 2190טרוריזם הומצא בשנת -המושג נרקו

קיבלה  2195בשנת . טרור נגד גורמי אכיפת החוק הנאבקים בשוק הסמיםהתקיפות 

ין שיתף פעולה עם קבוצת לב רבה יותר כאשר קרטל הסמים מדי התופעה תשומת

 22במהלכה נהרגו , בתקיפת בית המשפט העליון בבוגוטה שבקולומביה M-19הטרור 

בהתקפה . על מנת למנוע את הסגרתם של סוחרי קוקאין לארצות הבריתשופטים וזאת 

 .ליוןשופטי בית המשפט הע 22זו נהרגו 

  

-נרקו'בסוף שנות השמונים סוכנויות ממשלתיות אמריקניות החלו לעשות שימוש במונח 

. את מעורבותה של ברית המועצות בסחר בסמים ,בין היתר ,במטרה לתאר' טרוריזם

שילוב שבין סחר בלתי חוקי בסמים בשנות התשעים התייחס המושג בנסיבות שונות ל

 . שימוש בשיטות טרורלבין 

התייחס , האחד. עיקריים מקריםטרוריזם התייחס לשני -המונח נרקו, בחלוף הזמן

לרבות רצח  ,להגן על מפעל הסמים שקיימו עשו שימוש בטרור במטרהכנופיות סמים ל

סחר התייחס לשימוש באמצעי טרור לקידום מטרות , מקרה השניה. פטים ועיתונאיםשו

 . בסמים

 

טרוריזם כמעורבותם של ארגוני טרור בסחר בסמים -הגדרה נוספת מתייחסת לנרקו

את  2191הגדיר בשנת ( Boyce)בויס . במטרה לממן את מבצעיהם האידיאולוגיים

הרנפלד ". מעורבותם של ארגוני טרור וקבוצות מורדים בסחר בסמים"המונח כ

(Ehrenfeld )שימוש בסחר בסמים לקידום מטרותיהם : "הגדיר זאת באופן נרחב יותר

סחר בסמים בשליטה מדינתית שאינו  תהגדרה זו כולל". ממשלות או ארגוני טרור של

 . ם"תחת ערוצי הפיקוח של האו
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 התופעה ומאפייניהשורשי  -טרוריזם-נרקו

 במחשבה תחילה

הגדיר את המונח בשני מובנים ( Davids)במטרה לכלול את שני ההיבטים דיווידס 

 -והשני, טרור שמטרתו להגן ולתמוך בפעילות בלתי חוקית של סחר בסמים -האחד"

לתמוך  על מנתטרור של ארגונים שעושה שימוש ברווחים הפיננסיים של סחר בסמים 

 ". דתיות ומטרות נוספות, במטרות פוליטיות

 

רוריזם ניתנה על ידי מילון ט-ההגדרה הפשוטה והמכילה ביותר של המונח נרקו

הגדרה זו אינה מתייחסת ". חוקי בסמים-טרור המקושר עם סחר לא(: "2111)אוקספורד 

ה חשוב לציין כי אף אחת מן ההגדרות אינ. מי מבין שני גורמי המשוואה מניע את משנהו

ניסיונות להשפיע על התנגדות : דהיינו, ינה אחרתכימית נגד מד-כוללת לוחמה פסיכו

  2.ינה באמצעות החדרת סמיםמד

 

את התופעה  הגדירה( DEA)בסמים בארצות הברית  הרשת הפדראלית למלחמה

קידום לסיוע או עידוד סחר בסמים , הגנה, מעורבותם של קבוצות או יחידים במיסוי"כ

הגדרתה של הסוכנות מתמקדת בארגוני הטרור ומדגישה את תשומת ". פעילות טרור

 .  3ארגוני הטרור לצרכי עשיית רווחעל ידי הלב הניתנת לפעילות הסחר בסמים 

 

תנועות , ארגוני פשיעה: עיקריים שחקניםטרוריזם ישנם ארבעה סוגי -בעידן הנרקו

ארגוני  (.Narcostates) משטרים או מדינות נרקוטיות, (לרבות ארגוני טרור) ושותחמ

בעשורים . יהיבתחום זה כבר בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנהחלו לפעול  פשיעה

פחות של ארגונים שהתפתחו ברשתות גמישות הדוקים האחרונים ניתן להבחין במבנים 

 ארגונים בעלי דרישות פוליטיות, כוללות ארגונים דתיים חמושותתנועות (. קרטלים)

 1122 נובמברארגונים שהוגדרו ב 91מתוך  21, כאמורכך  .ותצבאי-וקבוצות פרה

היו מעורבים בסחר לא חוקי , כארגוני טרור על ידי מחלקת המדינה של ארצות הברית

להיות מעורבות בסחר  עשויה משטרים ולשירותי מודיעין וביטחוןלגם , בנוסף .בסמים

הוא מושג המתאר מדינות או  מדינות נרקוטיות. בסמים משיקולים פוליטיים ומסחריים

                                                 
, (Stockholm: Eastwest Institute and the Swedish NarcoterrorismJonas Hartelius,  

2

Carnegie Institute, 2008), pp. 1-2.  
3
  Emma Bjornehed, "Narco-Terrorism: The Merger of the War on Drugs and the War on 

Terror", Global Crime, Vol. 6, No. 3&4 (Aug-Nov 2004), p 306. 
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 במחשבה תחילה

כלכלי או צבאי על הממשל , אזורים בהם סוחרי הסמים משפיעים באמצעות כוח פוליטי

מעורבים בסחר בסמים עוברים לפוליטיקה , באופן זה .המרכזי כקולומביה ואפגניסטן

במדינות אלה המאבק בסחר . מדיניות המאבק בסמיםאת ומשנים באמצעות חקיקה 

משום שהבסיס הכלכלי של החברה מונע במידה רבה באמצעות  גם ,בסמים קשה יותר

מתוך חשש , מים אינה מתפקדתהאכיפה בתחום הס, לאור זאת. סחר בלתי חוקי בסמים

 4.כלכלי של הממשלה מסיכונו

 

מתייחס ' טרוריזם-נרקו'המונח , כמו גם בספרות המקצועית, בשיח הפוליטי של ימינו

כמו גם לשיתוף פעולה בין פשיעה , בסחר בסמים ובטרורארגונים העוסקים לבעיקר 

חוסר בהירות לגבי טיב הקשר בין שני סוגי  הישנ, יחד עם זאת. מאורגנת לטרור

ההגדרה המעורפלת של המושג אינה מצביעה בהכרח על שותפות בין ארגוני . הארגונים

סחר : דהיינו, עותוהיא יכולה להתייחס למיזוג בין שתי התופ, טרור לארגוני סחר בסמים

במקרים . ללא קשר לשיתופי פעולה בין רשתות, בסמים וטרור המתקיימים בארגון אחד

ומה אופיו הרי שקשה לקבוע מהי מידת שיתוף הפעולה , בהם מתקיימים שיתופי פעולה

 . 5של שיתוף הפעולה

 

 

 דמיון ושוניקווי  -ארגוני פשיעה וארגוני טרור

פעילות אידיאולוגית אלימה מצריכים משאבים ותכנון סחר רחב היקף בסמים כמו גם 

לכנופיות סמים ולארגוני טרור יש נקודות , אי לכך. למימוש מטרות הארגונים מדוקדק

 :כוללות נקודות הדמיון החשובות ביותר. דמיון במבנה ובאופי הפעילות

 

  שאינם פעולה נפרדים בתאיבמבנה ארגוני ממודר והארגונים פועלים סוגי שני 

לחשוף  את היכולת ,במידת האפשר ,לצמצםכדי  אחד על אודות השנייודעים 

של  ציתות לטלפונים של מקרהאו ב מעצריםמקרה של הארגון בחברי את כל 

 .המקושרים לאנשים רביםבארגון אנשי מפתח 

                                                 
4
 Hartelius, Narcoterrorism, pp. 5-7. 

5
 Bjornehed, "Narco-Terrorism: The Merger…", p 308. 
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  דומה ומאופיין במבנה אנכי בדרגות הגבוהות ומבנה מבנה הארגונים לרוב

 . אופקי בדרגות הנמוכות ובדרגות הביניים

 במכשירי , תקשורת מתקדם ציודב, מסמכים מזויפיםהארגונים משתמשים ב

מעקב כדי להגן על עצמם מפני דים המוחלפים תדיר ובשפה מוצפנת טלפון ניי

  . 6וגילוי

 על מנת להסתיר את הכנסותיהם הארגונים עושים שימוש בהלבנת הון ,

 .מתחמקים מתשלום מיסים ומגנים על עצמם מפני חילוט

  מודיעין הוגופי  אכיפת החוקהארגונים מתגוננים מפני כניסה משוטה של אנשי

 .לצורך איסוף ראיות

  הארגונים נאלצים לפעול באזורים סוגי שני , חוקית-פעילותם הבלתיאופי לאור

חולקים את  אף לעיתיםוהאפלים של החברה ולכן באים במגע אלה עם אלה 

מצב זה מגביר את הסיכוי לשיתוף פעולה בין שני סוגי . אותם התחומים

 . הארגונים

 

 :יחד עם זאת ישנם מספר הבדלים בין שני סוגי הארגונים

  בין שני סוגי הארגונים הוא כי לארגון הסחר בסמים יש שאיפות  מהותיהבדל

חבריו מחליטים להקריב את חייהם למען לעיתים רחוקות  רקמסחריות ו

לעומת הארגונים האידיאולוגים האלימים שמונעים משאיפות דתיות או , המטרה

 . 7פוליטיות

 בניגוד , ארגוני הטרור לעיתים קרובות מתחרים עם הממשל על לגיטימציה

ארגוני הטרור מחפשים , אי לכך. בנושאנדרשים לעסוק לארגוני פשיעה שאינם 

העושים ניסיון להתחמק  בניגוד לארגוני הפשיעה, אחר תשומת לב תקשורתית

 . 8מחשיפה זו

 

                                                 
6

הכנסת מחלקת מידע , "הקשר בין סמים לטרור והמאמצים למנוע הברחות גבול", רועי גולדשמידט 

 .1'                                                                                                        עמ, 1112יולי , ומחקר
7
 Hartelius, Narcoterrorism, pp. 7-8. 

8
 Alex Schmid, "Links between Terrorism and Drug Trafficking: A Case of "Narco-

terrorism? ", International Summit on Democracy, Terrorism and Security, pp. 5-6. 

-183-



 התופעה ומאפייניהשורשי  -טרוריזם-נרקו

 במחשבה תחילה

מקלות על ארגוני טרור וארגוני סחר בסמים לשתף הדמיון נקודות , על אף נקודות השוני

המוטיבציה . אימוץ שיטות פעולהמידע ולסייע בביניהם להחליף , פעולה אלה עם אלה

לערער במטרה שברצונם  הארגונים משותף של שניהאויב מה לשיתוף הפעולה נובעת

 על עקרונות של, אם כן, שיתוף הפעולה מתבסס .למקסם את רווחיהם או השפעתם

לשתף פעולה לצורך מביאות ארגונים אלה , שיטות הפעולה הדומות. רווח משותף

סחורות . להלבנת הון אמצעיםדרכונים מזויפים ו, השגת סחורות ושירותים שונים כנשק

שיתוף  ה יכולים לעבור מארגון אחד למשנהו באמצעות סחר או באמצעותושירותים אל

לצורך שרידות ורווח יכולים הארגונים הרי ש, החומרייםמעבר למשאבים . במשאבים

מבריחי סמים בעלי ידע על שיטות ונתיבים , כך לדוגמא. מידע וידעגם להחליף ביניהם 

  9.סחורות ואנשים כולים לסייע לארגוני טרור בהעברתי, אפקטיביים להברחת סמים

 

 טרור-רצף פשיעה

היחסים בין ארגוני הטרור טוענת כי  ((Tamara Makarenkoהחוקרת תמרה מקרנקו 

במהלך העשורים האחרונים במחקרה טענה מקרנקו כי . לארגוני הפשיעה אינם סטטיים

 ביניהן תופעות על רצף שבוחן את הדינאמיקהניתן להגדיר ולמקם את הקשר בין שתי ה

הקשר בין ארגני  טיב, פ תיאוריה זו"ע. ואופיין המבצעי בהתאם לתקופות השונות

 ארגון יכולעל רצף משום שהוא מאפשר לראות כיצד  ממוקם, ני הטרורהפשיעה לארגו

, א פועלתלשנות את אופיו מארגון פשיעה מאורגנת לארגון טרור בהתאם לאווירה בה הו

 .ובשל כך לשנות את מיקומו על הרצף
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           3                3   

                      1          2                        4                           2                      1                      
 ברית עם שימוש בטקטיקת        חור'תסמונת ה   ברית עם     פעילות פלילית                       

 טרור' קב      טרור למטרות  '          למטרות               השחור  ארגון פשיעה                          
 אופרטיביות   טרור               פשיעה    אופרטיביות                                           

 מסחרי            פוליטית                                                               

פשיעה מאורגנת וטרור נמצאים על אותו הרצף ולכן של מקרנקו  תיאוריהפ ה"ע

הפשיעה המאורגנת ממוקמת בנקודת . אמצע תיאורטית הם יכולים להיפגש בנקודת

ושניהם אוחזים  מוקם בנקודת הקיצון הימניתהקיצון השמאלית והטרור המסורתי מ

בתחומה כל ישות , באמצע הרצף מצויה נקודת המפגש. בעמדות מובחנות ומובדלות

   .כאחדהיא בעלת מאפיינים טרוריסטים ופליליים 

חור 'התלכדות ו, מוטיבציות מבצעיות, בריתות: ניתן לחלק את הרצף לארבע קבוצות

 :10'שחור
 

הבריתות קיימות . טרורארגון ל ארגון פשיעהבין  אינטרקציההשלב הראשון ב -בריתות

בריתות עם ארגוני טרור וארגוני טרור  קבוצות פשיעה מכוננות -קצוות הרצףבשתי 

אופי הברית בין הקבוצות מגוון וזו יכולה . מחפשים אחר בריתות עם ארגוני פשיעה

 לה נוצרות בעטייןבריתות א, יתרה מזו. קצרת טווח או ארוכת טווח, פעמית-להיות חד

, (אמצעי לחימהזיוף או הכנת , כהלבנת הון)של סיבות רבות כחיפוש אחר ידע מקצועי 

או התפתחות של יחסים שהחלו בעסקים , (כגישה לנתיבי הברחה)תמיכה מבצעית 

בעיקר  רור לארגוני פשיעה מאורגנת נפוצותבריתות מסוג זה בין ארגוני ט. לגיטימיים

 ELNמדיין את ארגון  קרטל הסמיםשכר  2110בשנת , כך למשל. סקי הסחר בסמיםבע

פ פקידי "ע. עצמאיתיכולתו להפיק התקפת טרור ם משום אי פצצות ברכבי להטמנת

 ,בריתות עם ארגוני פשיעה מחוץ לקולומביהבנוסף כונן  FARCארגון , ממשל אמריקנים

 . 11תמורה למשלוחי נשקלרבות ארגוני סחר בסמים ממקסיקו ב

 

                                                 
10

  Tamara Makarenko, "The Crime-Terror Continuum: Tracing the Interplay between 

Transnational Organized Crime and Terrorism", Global Crime, Vol. 6, No. 1, pp.130-131.  
11

Ibid, p 131. 

 טרור
 פשיעה

 מאורגנת
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הרי , ת טרורקבוצובין פשיעה לכינון בריתות בין ארגוני  למרות -מוטיבציה מבצעית

משנות התשעים הן ארגוני . ככל שניתןמהר להפסקת הבריתות  ששני הארגונים חותרים

הטרור והן ארגוני הפשיעה החלו לעשות שינויים מבניים על מנת להשיג יכולות פיננסיות 

הסיבה העיקרית להשיג . ופוליטיות ולא להזדקק לשיתוף פעולה עם קבוצות אחרות

 .יכולות אלה היא הבטחת הביטחון הארגוני והבטחת הפעילות המבצעית של הארגונים

להימנע מהבעיות המובנות של כל ברית כולל  ניסוארגוני הפשיעה והטרור , בעשותם כן

כך . העדר אמון ויצירת מתחרים, אי הסכמה לגבי אסטרטגיות, שוני בסדרי העדיפויות

ניצל את קרבתו הגיאוגרפית לנתיב ( תנועת הפועלים הכורדית) PKK-ארגון ה, למשל

עשה את מרבית רווחיו בשוק ו ,לאירופה שמש להברחת הרואין מאסיההבלקן המ

חלקו בסחר בסמים קשר חלק מחברי הארגון לחברים בממשלה התורכית . הסמים

 .12ולארגוני פשיעה גדולים באיסטנבול

 

ארגוני טרור וארגוני פשיעה יכולים לפיו לרעיון  שלב ההתלכדות מתייחס  -התלכדות

השינוי מתרחש כך . במקבילארגונים י התלכד לישות אחת בעלת מאפיינים משנלה

עד כי הקבוצות אינן עוד , ית והמוטיבציה של הארגונים משתנותשהמטרה העיקר

 . בלבד נדה פוליטית או פלילית'מוגדרות כקבוצות בעלות אג

 

, האחד: שני מרכיבים עצמאיים אך קשורים שלב ההתלכדות כולל, בסיסי ביותרהבאופן 

שתי . ליארגון טרור שמעוניין ברווח פלי, שניהו ,פוליטיתן פשיעה בעל מוטיבציה וארג

. הפלילית פעילותן לבצע את נתמל חזית ערטוריקה הפוליטית במציבות את הוצות הקב

ארגוני פשיעה משתמשים , האחד: ניתן לחלק לשני מרכיבים הראשונה גם את הקטגוריה

-חקיקה אנטיניסיונות נגד תהליכים פוליטיים ובטקטיקות טרור להשגת מינוף פוליטי 

תהליכים הפוליטיים גת שליטה באמצעות מעורבות ישירה במעוניינים בהש הם. פלילית

שימוש בטרור לצורך המרכיב השני כולל ארגוני פשיעה שעושים . ובמוסדות המדינה

משאבים טבעיים ב גםבאמצעות שליטה זו . מדינהמגזרים כלכליים בבקיום מונופול 

ממשיכים הארגונים לזכות בשליטה פוליטית , גם במוסדות פיננסייםאסטרטגיים ו
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כלכלת השוק החופשי מביאה לתהליך מעגלי שבו הכוח הכלכלי של ארגונים . במדינה

 .והפלילית כאחד שמסייע להם בפעילותם הפוליטית, אלה מתורגם לכוח פוליטי

 

מעורבות בפעילות המרכיב השני של שלב ההתלכדות מתייחס לקבוצות טרור שהופכות 

ישנן . כחזית לפעילותן הפליליתפלילית אך ממשיכות לשמור על רטוריקה פוליטית 

שומרות על  אלהקבוצות , עדויות המצביעות על כך שלמרות התמקדותן בפעילות פלילית

קבוצות אלה ממשיכות לאחוז . כסות של קבוצות טרור באמצעות רטוריקה והצהרות

 חייב את גופי השלטון והאכיפה להתמקדכדי ל, האחת: סיבותבטקטיקת הטרור משתי 

כדי שטקטיקות הטרור ימשיכו , והשנייה. פוליטיים ולא ליזום חקירות פליליותהבנושאים 

הן ממשיכות כך . יריבות דתן של קבוצות אלה מול קבוצות פשיעהלשמש ככלי בעמי

מתן הצדקות תוך ורך גיוס לצ( בשילוב עם רווחים כלכליים)מיקוד בדרישות פוליטיות ב

באמצעות התמקדות  .  למעשים שבעבר היו מתייחסים אליהם כפעילות פלילית גרידא

יכולות לעשות שימוש בשני  קבוצות אלה, סימולטנית במטרות פליליות ופוליטיות

 .וביחדהיישומים בנפרד 

 

ינות שלב זה ברצף מתייחס למצב בו מדינות חלשות או מד -'החור השחור'תסמונת 

נחשלות מאמצות את שלב ההתלכדות בין ארגוני פשיעה מאורגנת לארגוני טרור ויוצרות 

אבולוציה , האחד: תסמונת זו כוללת שני מצבים. הפלילית כר נוח להמשך פעילותם

טרות פוליטיות למטרות מעבר ממ -במניעים של קבוצות המעורבות במלחמת אזרחים

שנלקחות כבנות ערובה על ידי ' חור שחור'מדינות המצב השני מתייחס לעליית . פליליות

מקרים אלו מתארים את נקודת הקיצון .  קבוצות בני כלאיים כפי שתוארו במקרה הראשון

יצירת או קידום  -ברצף וחושפת את הסכנה בהתלכדות של איום הטרור והאיום הפלילי

 . 13תנאי מלחמת האזרחים להבטחת כוחן הפוליטי והכלכלי כאחד

 

פשיעה לבין ארגוני ההאינטראקציה בין ארגוני מידת  ניתן לומר כידברים אלו הרי ש לאור

מעידה על מידת האיום הנשקפת מפני , כפי שבאה לידי ביטוי ברצף שלעילטרור ה

  .ארגונים אלה
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 סמים וטרור בעולם

ברחבי העולם ניתן לראות ארגוני טרור העושים שימוש בסחר בסמים לצורך קבלת 

ארגוני סחר בסמים העושים שימוש , ה פוליטית ועשיית רווחים צבאיים ומנגדלגיטימצי

הסתכלות מדוקדקת על שיטות הפעולה של . באמצעי טרור לצורך הפקת רווחים כלכליים

הובילו להסלמה , שתי המטרותבין הארגונים השונים מעלה כי במקרים רבים שילוב 

 .14השנייםניכרת בפעילותם של 

 

הבאים לידי ביטוי במדינות בהן נרשמו מופעים של דפוסים בולטים  ניבש ניתן להבחין

אי יציבות בחברות בהן שוררת  התופעההתעוררות  הדפוס הראשון עיקרו. טרוריזם-נרקו

 העדר, קשיים כלכליים ,בעיות משילות, הנהגה תכופיםת בחילופי המאופיינ שלטונית

ואיומים צבאיים , מרי אזרחי, ירידה באמון הציבור בשלטון, פוליטית ובטחונית ודאות

 .חיצוניים

שנות  החל משלהי. באי יציבות שלטונית לאורך שניםלהבחין היה ניתן , קולומביהב

השבעים ועד אמצע שנות השמונים ארגוני פשיעה שונים פנו לטרור לצורך מיקוח על 

הבהרה בחיסולים תוך  תבטאה באיומים ולעיתיםהפנייה לטרור ה. מטרותיהם

, מעורבות בפעילותם הפלילית רשםילפקידי הממשל ולציבור כי במידה ות, למחוקקים

להבחין היה ניתן חל מאמצע שנות התשעים ה. פעילות אלימהיפנו להרי שאלה 

ניתן לתאר שלב זה כמערכת . התגברות האלימות ללא אפשרות לגשת למשא ומתןב

 .  15לתי צפויה החליפה את הפיקוח החברתי והפוליטיטרור בה אלימות השרירותית והב

 

אי היציבות השלטונית לאורך השנים בקולומביה באה לידי ביטוי בפעילותם של שני 

הכוחות החמושים , FARC -הארגון הראשון הוא ארגון ה. עיקריים ארגוני טרור

, "התקופה האלימה"מקורו של הארגון בתקופה המכונה . המהפכניים של קולומביה

במהלך . אופיינה במאבק ארוך ועיקש בין ליברלים תומכי רפורמות לבין שמרניםש

                                                 
14

 Vanda Felbab Brown, "The Coca Connection: Conflict and Drugs in Colombia and 

Peru", The Journal of Conflict Studies, Vol. 25, No. 2 (2005), p 104. 
15

  Laura Garces, "Colombia: The link Between Drugs and Terror", The Journal of Drug 

Issues, winter 2005, p 94.   
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החלו מקומיים , במטרה להגן על זכויותיהם. מקרי רצח 111,111-תקופה זו נרשמו כ

 -כך למעשה היה ארגון ה. תאגד ולהקים קהילות כפריותשלא הייתה בבעלותם קרקע לה

FARC  איחוד של קבוצות אלה ששרדו את התקופה האלימה במאבק נגד בעלי

בעלי קרקעות אמידים תוך תמיכה מהקרקעות השמרנים שחוללו זוועות נגד אזרחים 

תמה תקופת האלימות לאחר שהליברלים והשמרנים הגיעו  2159בשנת . ותעשיינים

 .שני עשוריםכבמשך שהוביל לשליטתם , באמצעות הסכם איחוד כוחות הם להסכמהביני

 

בהישענו על אידיאולוגיה מרקסיסטית , הוקם באופן רשמי FARC -ארגון ה 2129בשנת 

כארגון צבאי של המפלגה הקולומביאנית המרקסיסטית תחת הנהגתו של פדרו אנטוניו 

ניתן לומר כי פעילותו של הארגון מול . ולס מנואל מרולנדה, או בשמו המחתרתי, מרין

כאשר זה השיג שליטה על אזורי ייצור הסמים , 2191צבא קולומביה הסלימה אחרי 

בתקופה , הסלמה זו באה על רקע הגידול בייצור צמח הקוקה והפרג בקולומביה. במדינה

 (. Coca Boom" )פצצת הקוקה"שכונתה 

 

גילה את רווחיות , אנשים 1,151-שהורכב מכ FARC-ארגון ה, באמצע שנות השמונים

בסוף שנות התשעים ארגוני גרילה הרחיבו . הסחר בסמים על ידי הגנה על קרטלי סמים

ומספר , כמעט שני שלישים מכל שטחה של קולומביה, ערים 211-את שליטתם ליותר מ

 למרות שחטיפות וסחיטה היו. 16העימותים בין הארגון לבין צבא קולומביה האמיר

רק חלק כאמור הרי שאלה היוו , בשלבים הראשונים הטקטיקות העיקריות של הארגון

בשני . נתח נוסף מרווחי הארגון הגיע ממעורבותו בסחר בסמיםו ,המימון שלו מיכולות

החל ממיסוי של , מעורב הארגון בכל תהליכי הסחר בסמיםהיה  העשורים האחרונים

האיום  .ייצור המעבדות וכלה בהפצת הסמיםדרך שליטה על , מעבדי צמח הקוקה והפרג

של הארגון הפך בינלאומי לאחר שהחסות שנתן לגידולי הסמים השפיעה על הפצת 

בשנים האחרונות מאבקו של . הקוקאין בכל רחבי הגלובוס ובדגש על השוק האמריקאי

הובילה לפגיעה משמעותית ביותר בכוחו , בתמיכה אמריקאית מאסיבית, צבא קולומביה

 .הארגון של

 

                                                 
16

  Felbab Brown, "The Coca Connection…", p 105. 
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בסחר ,  FARC -כים לארגון הייהם משתששלושה מ, הואשמו שבעה 1111במרס 

מקרה זה היה הראשון בו . והפרקליט הכללי של הארצות הברית DEA-בסמים על ידי ה

הארגון סחר על פי עדויות . סחר בסמיםגין טרוריסטים ידועים הואשמו בארצות הברית ב

 -רווחי הסמים מקוקאין והרואין הביאו את ה. נשק וציוד צבאי, בקוקאין בתמורה לכסף

FARC להיות ארגון המורדים העשיר בעולם . 

הרי שישנם שחקנים , הוא עניין פנימי FARC -שנדמה כי פעילותו של ארגון ה אף על פי

זרים רבים לאמן את  םמביאירווחי הסמים . בינלאומיים רבים שמעורבים בפעילותו

ישנם הוכחות המעידות כי . בשימוש בנשק ובחומרי נפץ, הארגון בטכניקות לחימה

היו באזורים , אף מעיראק וקובהשאירלנד וונצואלה ויתכן , ארגנטינה, אזרחים מאיראן

. 17מקרים אלו מעידים על פוטנציאל הנזק הרחב של הארגון. הנשלטים על ידי הארגון

אנדרס , המשא ומתן בין הארגון לבין ממשל הנשיא הקולומביאני, 1111בפברואר 

באוגוסט אותה . הופסק בעקבות תכנון חטיפת מטוס של סנטור קולומביאני, פסטרנה

עת היו בו משלחות רמות דרג  ,שנה תקף הארגון את הארמון הנשיאותי בירי מרגמות

 12במתקפה אך  המשלחות לא נפגעו. לרבות משלחת מארצות הברית, מרחבי העולם

 . ועהטם משכונת עוני קרובה נפגעו מירי אזרחי

 

הצבא , בניגוד לשנה שקדמה לה. 1111הואטה בשנת  FARC-הפעילות הצבאית נגד ה

הקולומביאני לא הרג או שבה חברי ארגון מהדרג הבכיר ופחות חברים מהארגון נטשו 

כוחות הביטחון הקולומביאניים לקחו בשבי והרגו חברי ארגון , יחד עם זאת. את שורותיו

צמצמו את השטחים המשיכו בחקירת חברים שנטשו את שורות הארגון ו, מהדרג הבינוני

לארגון היו באותה השנה מספר , בנוסף. בהם יכלו חברי הארגון לפעול בחופשיות

 .18.לרבות אובדן של אנשי מפתח מהדרג הבינוני וירידה בכוחות הלוחמים, כישלונות

 

, תקפות טרורלוחמים האחראים על מ 9,111-כ היו חברים בשיאועל פי הערכות בארגון 

ארבעה בני  1122הארגון להורג בנובמבר  הוציא, כך למשל .י סחיטה וחטיפותמקר

כאשר הצבא הקולומביאני התקדמו לעבר מחנה , ערובה שהוחזקו על ידו למעלה מעשור

                                                 
17

  <Terrorism project <www.cdi.org/terrorism/farc.cfm> 17 May 2012, 15:16. 
18

  <Globalsecurity.org/military/word/para/farc.htm> 17 May 2012, 16:50. 
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הארגון ממשיך לעשות כיום שימוש בטריטוריות מחוץ לגבולות קולומביה . הארגון

 .19פרו וונצואלה, פנמה, כאקוודור

 -אילצה את ארגון הלומביה להביא ליציבות במדינה הצלחותיה המקומיות של ממשלת קו

FARC התפרקות חברי הארגון משא ומתן שמטרתו צמצום אי השוויון תמורת ב וחלפת

הודיעו נציגי הצדדים במדינה על הסכמה לצמצום אי השוויון  1120במאי . מנשקם

ביניהם , אך לא הוחלט במועד זה על מספר צעדים משמעותיים, באזורים הכפריים

 .מנשקו והימנעותו מסחר בסמים FARC -התפרקות ה

 

הארגון . צבא השחרור הלאומי, ELN-הארגון הוא  הפועל בקולומביה השניהטרור ארגון 

, עובדי תעשיית הנפט, אנשי דת קתולים, על ידי סטודנטים 2129הוקם בשנת 

ואינטלקטואלים מהשמאל שניסו לחקות את המהפכה הקומוניסטית של פידל קסטרו 

גם ארגון זה הוקם על מנת לייצג את העניים הכפריים , FARC -הבדומה לארגון . בקובה

, השפעותיה של ארצות הברית במדינה, ד המעמדות הגבוהיםולצאת כנג, במדינה

 . חברות בינלאומיות ואלימות הימין, הפרטת המשאבים הטבעיים

 

פועל בעיקר בצפון מזרח קולומביה ועל פי הערכת מחלקת המדינה של  ELN-ארגון ה

מספר חברי הארגון מסמן . חברים בלבד 5,111-כ מונה, 1121ארצות הברית משנת 

ישנן , יחד עם זאת. ירידה משמעותית ביכולת הצבאית של הארגון משנות התשעים

-הארגון . בארגון יחידות המאומנות היטב לצורך מבצעים מיוחדים ויצירת חומרי נפץ

ELN צצות ובהפ, ת כופרועושה שימוש בחטיפות של קולומביאנים אמידים לצורך דריש

, התקפות צינורות נפט על ידי הארגון. וסחיטה של חברות נפט בינלאומיות ומקומיות

הביאו להרג אזרחים חפים מפשע ומשכו את תשומת הלב של ממשל בוש שהציע לאמן 

למרות היחלשותו . 20את כוחות הביטחון הקולומביאנים על מנת להגן על מתקני הנפט

חות הקולומביאניים וניכרת מעורבות שלו בסחר הוא עודנו מאיים על הכו, של הארגון

                                                 
19

  Mark, P. Sullivan, "Latin America: Terrorism Issue", Congressional Research Service, 

Jun 2012, p 2. 
20

  Stephanie Hanson, "FARC, ELN: Colombia's Left-Wing Guerrillas" ,Council on 

Foreign Relations, 11 March 2009, <www.cfr.org/colombia/farc-eln-colombias-left-wing-

gurrillas/p9272>, 20 May 2012, 11:33. 

-191-



 התופעה ומאפייניהשורשי  -טרוריזם-נרקו

 במחשבה תחילה

מהווה שינוי מדרכי המימון , ההכנסה העיקרית של הארגון מסחר בסמים. 21בסמים

ואירועי חטיפה כפי , 91-הישנות של דרישת כופר וסחיטת דמי חסות כפי שהיה בשנות ה

ין מקורות ממשלתיים מקומיים מאמינים ששינוי זה התרחש ב. שהיה בשנות התשעים

יינוס השקט והגבול בהן הורחבה פעילותו של הארגון בחוף האוק ,1115-1111השנים 

 .22סחר בסמיםו זור גידול של צמח הקוקהא, עם ונצואלה

 

הנתיב "ארגון הגרילה והטרור  ובשטחה פעלהייתה נתונה לאי יציבות שלטונית  פרוגם 

הייתה להחליף את הבורגנות בפרו , שנוסד בידי אבימל גוסמן, מטרת הארגון". הזוהר

לוחמת  כללההאסטרטגיה הצבאית שלו . בשלטון מהפכני קומוניסטי עממי של איכרים

הארגון גייס . כיתור הערים המרכזיות ובידודן מהאזורים הכפריים שסביבה תוךגרילה 

פעילותו של הארגון גרמה לנסיגה ו ,מטרה להילחם בצבא פרוב, לשורותיו בכפיה

 . 23טיה של פרובדמוקר

 

ואנשים חפים , לעתים רבות לא הבחין הצבא בין כפריים תמימים לבין אנשי הארגון

כאשר אזרחים החלו למאוס בפעילותו של הארגון ולהסגיר את . מפשע נפגעו בידי הצבא

 . 24תופת החל לתקוף את לימה בסדרת פיגועי המאבק הוקצן והארגון, אנשיו

 

הפחד . את החוק הצבאי על כמחצית מהאזרחים 2195נשיא פרו אלן גרסיה החיל ב־

והשאיר את , פירק את הפרלמנט, ימורי שהפך לדיקטטור'הביא לבחירתו של אלברטו פוג

ורוב ראשיו בשנת , אבימל גוזמן, גם לאחר לכידתו של מנהיג הארגון, פרו במשטר צבאי

 .במבצע משטרתי 2111
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בעקבות תפיסתו של נחלש בשנות התשעים " הנתיב הזוהר"של ארגון המרד הברוטאלי 

בסחר  לוחמי הארגון עוסקים. בפרו הפועליםארגון השל  פעיליםעדיין ישנן  אךגוזמן 

אזרחים ואנשי , פעולות טרור שכללו הרג של שוטרים 202ביצעו  1121 ובשנת, בסמים

מאז לכידת ראשיו . שלהאחת הזרועות קראה להפסקת אש עם הממ 1122 שנתב. צבא

אך עדיין תיירים מוזהרים שלא לבקר באזור עמק , פעל הארגון לעתים רחוקות בלבד

פעילות הארגון מומנה באמצעות גביית . הנמצא תחת שליטת הארגון, אואייאגה העילי

עם דעיכת הארגון , כתוצאה מכך. דמי חסות וסחיטה של מגדלי סמים ומבריחי סמים

ראיות להתעוררות מחודשת של חלקים מן  נןאולם יש, בתחום הסמיםדעכה גם פעילותו 

האידיאולוגיה והטקטיקה של הארגון . הארגון ולמעורבות מחודשת בתחום הסמים

. בנפאלכגון המורדים המאואיסטים , הועתקו על ידי קבוצות גרילה מרקסיסטיות אחרות

האיחוד ו, טרור הזריםאת הארגון ברשימת ארגוני ה מחלקת המדינה האמריקאית כללה

תמיכה או סיוע כספי מתן על  החשיבו אותו כארגון טרור ואסרוהאירופי ובריטניה 

 .25ארגוןל

 

מתנהלת פעילות של "( טריבורדר)"ברזיל ופרגוואי , במשולש הגבולות בין ארגנטינה

. בהלבנת כספים ובהברחת נשק, ארגוני אסלאם קיצוניים המעורבים בהברחות סמים

לאומיים משותפים של שלושת המדינות להילחם בפעילויות בלתי חוקיות של מאמצים 

, 1112הצרו את צעדי הארגונים מאז סוף שנת  ,ארגוני פשע מאורגן וארגוני טרור באזור

גופי בשחיתות המאמציהם היו מוגבלים בשל . אך בשום אופן לא מיגרו אותם לחלוטין

 .26ובממשלות השונות, במערכת המשפט, האכיפה

 

ניתן להבחין בדפוס של חוסר יציבות שלטונית המעודדת פעילות סמים  אפגניסטןבגם 

על אודות כלכלת  1111בשנת ( UNODC)ם "בחינה שנערכה על ידי האו. וטרור

הצביעה על כך שעיבוד צמח הפרג בעונת הגידול בין השנים , האופיום באפגניסטן

על . טון רבוע 2,111דונמים וייצור האופיום עמד על  2,101,111עמדה על  1119-1111

הרי , נרשמה ירידה, 1111-1119אף שבהשוואה לשוק האופיום באפגניסטן בשנים 

                                                 
25

 Ibid, pp. 83-88.  

-Organized Crime Groups in the Tri, Terrorist and e Library of CongressRex Hudson, th 
26

3.   -, Washington, 2003, p 2Border Area (TBA) of South America  
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מיליון מתושבי אפגניסטן היו  2.2-ם העריך כי כ"האו. ותרו גבוהים למדישמשתנים אלו נ

מכלל  2.9%ואלה היוו , 1119-1111מעורבים בעיבוד אופיום במהלך השנים 

מיליון  1.9בהן  1111-1119זאת לאחר ירידה משמעותית מהשנים , האוכלוסייה

 .27יוםמכלל האוכלוסייה היו מעורבים בשוק האופ 1.9%תושבים המהווים 

 

משלוחי אופיום והרואין מוברחים מאפגניסטן לאיראן ולפקיסטן ומשם הם יוצאים באוניות 

תחמושת , נמלי היעד מועמסות האוניות בכלי נשקב. ליעדיהם במזרח התיכון ובאירופה

 . 28וחומרי נפץ הנשלחים בחזרה לפקיסטן ומשם לאזורי הקרבות באפגניסטן

 

לאחר , של אופיום לראשונה באמצע שנות החמישים אפגניסטן הפכה ליצרנית העיקרית

באמצע שנות השבעים היו מספר גורמים שהובילו להפיכתה . שעיבוד פרג נאסר באיראן

ביניהן עלייה , לספקית גדולה של אופיום למערב, יחד עם פקיסטן, של אפגניסטן

האטה אי יציבות פוליטית באזור ובצורת ממושכת שהביאה ל, בדרישות המערב לסמים

 .בהספקת הסמים מדרום מזרח אסיה

הכיבוש הסובייטי באפגניסטן סיפק תמריץ להרחבת שוק האופיום במדינה לאורך שנות 

התקשו אך , הכוחות הסובייטים אמנם הצליחו לשלוט בערים הגדולות. השמונים

עיבוד האופיום במדינה המשיך , במהלך שנות התשעים. בשליטה על האזורים הכפריים

 . כתוצאה מתחושת ביטחון רעועה וכישלון שיקום הכלכלה החוקית, נתח נרחבלתפוס 

 

ניסו אנשיו לאסור על כלכלת האופיום , 2115בשנת לשלטון  עם עליית הטאליבן

לחץ מצד האוכלוסייה המקומית הובילה את הארגון לנטוש . ולהגדירה כמנוגדת לאסלאם

ניסיון שני . ולהיות מעורב בכל שרשרת הייצור וההפצה של האופיום, לבסוף את האיסור

ואפשר  חזר בו הטאליבן 1112נכשל אף הוא עד כי בספטמבר , לחרם על ייצור האופיום

                                                 
27

 Vanda Felbab Brown, "The Drug Economy in Afghanistan and Pakistan and Military in 

the Region", "Narco-Jihad: Drug Trafficking and Security in Afghanistan and Pakistan 

and Military Conflict in the Region, The National Bureau of Asian Research, No 20 (Dec 

2009), p 4.   
28

' עמ, 1119יולי , סיקור ממוקד, "הסמים בשירות הטרור: הקרטל החדש", אלון לוין ויובל בוסתן  
9. 
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על פי נתוני הלשכה האמריקאית לסמים ולאכיפת החוק .  29עיבוד והפצה של הסם, גידול

(Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) , הטליבאן

המייצרים ומבריחי הסמים וגבה , על כל המגדלים 11%-21%של בשיעור הטיל מס 

. מנוף למימון פעילותו של הארגון חי הסמים היוורוו. 30תשלום עבור כל שלבי הייצור

הרי , 1112נראה כי למרות הכרזה הדרמטית של הטליבאן בדבר איסור הגידולים ביולי 

 החלמאגרו נאופיום ששל מצבורי עם שחרורם לשוק  לזרום לידיורווחי הסמים המשיכו 

פעולה עם ארגון  משתפיםחלק מברוני הסמים במדינה  כיום . תשעיםאמצע שנות ה

למרות נפילת שלטון , בנוסף .מיסים תשלוםלהם הגנה בתמורה ל שסיפק, הטאליבן

ניכרת מעורבותו של הארגון במקביל ו עדיין מבצעים פעולות טרורו פעילי, הטאליבן

  .31ייצור והברחה של סמים, בגידול

 

אזור גם ב פעילות טרור וסמיםשילוב אי משילות המובילה ל תופעתניתן להבחין ב

הנתון במחלוקת טריטוריאלית בין , חבל הארץ הצפוני של תת היבשת ההודית, קשמיר

טיבה הינו ארגון טרור -א-כרלש .219132פקיסטן וסין מאז חלוקת הודו בשנת , הודו

על רקע המחלוקת בין הודו לפקיסטאן , 2191שהוקם בשנת , רדיקלי-ני אסלאמיפקיסט

 . ו קשמיראמ'על שטח המריבה של מדינת ג

, סיוע כספי מסעודיה ותמיכה פוליטית וצבאית מפקיסטאןהארגון בראשית דרכו קיבל 

מקור . כחלק מהמדיניות הכוללת של פקיסטאן להפעלת ארגונים אסלאמיים נגד הודו

. קשרים הדוקים קיים הארגוןעמו , דהיקאע-נוסף למימון הארגון היה ארגון אל

 ,ליפות אסלאמית'כינון חרגוני החזית שלו דוגלת בטיבה וא-א-האידיאולוגיה של לשכר

אידיאולוגיה זו שוללת . שבה ייושמו באופן קפדני כל ציוויי אללה, מדינת הלכה תהאש

מסגרת  הארגון בה רואה,  הלאום והדמוקרטיה-את המערכת הבינלאומית של מדינות

                                                 
  

29
 Brown, "The Drug Economy in Afghanistan and …", p 4.   

, NY, Afghanistan Opium Survey 2006United Nations Office on Drugs and Crime,  
30

2006, p22-24.   

, EASO Country of Origin Information Report European Asylum Support Office 
31

23.-, Luxembourg, 2012, p22Recruitment -Afghanistan Taliban Strategies  
32

האד עולמי 'ארגון ג: טיבה-א-לשכר", מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין 
הוא זה שביצע את מתקפת הטרור , המשתפף פעולה עם אלקאעדה, אסלאמי פקיסטני

<  www.terrorism-info.org.il/data/pdf/PDF_08_307_1.pdf> 5-2' עמ, (1119), "במומבאי

 .11:11, 2112במאי  22
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הסכסוך בין לדעת הארגון . סותרת את האסלאםהחיים המושתתת על חקיקה אנושית 

מה כוללת בין אלא מהווה חלק ממלח, טאן בקשמיר אינו רק טריטוריאליהודו לפקיס

 .33שתי אידיאולוגיות המתעמתות זו עם זו -האסלאם לבין הכפירה

 

בעיקר ,  ל"מיות בחובהמשך דרכו הקים הארגון מערכת גיוס כספים בקרב קהילות מוסל

הוצגו  שנאספוהתרומות . םישמירנים וקקהילות פקיסטניות ואנשי עסקים פקיסט

 .בסיוע לפעילות טרוראולם הארגון היה מעורב גם , כמיועדות למטרות חברתיות

 

 ההדוקים שלהדבר מוצא ביטויו בקשרים .  ארגוני פשיעהשל  גייס הארגון מימון, בנוסף

שמו נקשר . מראשי העולם התחתון במומבאי,  הארגון עם דאוד אבראהים קאסקר

הברחות נקשר לארגונו של דאוד אבראהים . טיבה-א-פעולות טרור שביצע לשכרלמספר 

מהמזרח , ת הסמים של ארגונווהברח. בריטניה בדגש על, סמים רחבות היקף לאירופה

עוד קודם .  קאעדה-המזרח התיכון ואפריקה נוצלו לסיוע לתשתית הטרור של אל, הרחוק

מחסות במקום נהנה ו אפגניסטןב בסוף שנות התשעים שהה דאוד אבראהים, לכן

השלטונות ההודיים מייחסים לדאוד אבראהים מעורבות במתקפת הטרור . הטליבאן

חות של משרד "דו. טיבה-א-שביצע לשכר, האחרונה במומבאי ובפעולות טרור קודמות

מן ארגוני טרור ימשדאוד אבראהים , על כךמצביעים ( 1110-1111)האוצר האמריקאי 

 .34טיבה-א-ובכלל זה את לשכר, ם נגד הודואסלאמיים הפועלי

 

טיבה לפעול נגד יעדים הודיים גם מחוץ לחבל -א-החל לשכר 1112מאז שלהי שנת 

שינוי במדיניות הפיגועים של הארגון נועד לקדם את מטרותיו הפוליטיות נגד ה. קשמיר

 . הממשל ההודי ולחבל בסיכויי הפשרת היחסים בין הודו לפקיסטאן

 

העצימה את פעילויות הטרור ששלטונית ניתן להבחין בחוסר יציבות  סטןאוזבקיגם ב

התנועה האסלאמית של , IMU-ה ארגוןשל  השחיתות במדינה תרמה להצלחתו. מיםוהס

ומה נמנגני וטוהיר יולדשב במטרה להפיל את משטר 'י ג"ע 2119 -שהוקם ב, אוזבקיסטן

                                                 
33

 . 11-12, םש 
34

 . 11- 11, שם 
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הארגון קיים קשרים הדוקים עם הדרגים . 35אסלאם קמירוב, הדיכוי של נשיא אוזבקיסטן

ותרמו לכך שיותר , יקיסטן שתרמו להגנה על נתיבי הסמים'הבכירים והמשפיעים בטג

הארגון . 36יקיסטן'ממחצית כמות יצוא האופיום האפגני הועברה דרך טורקמניסטן וטג

עידה על מנת להפיל את משטרו של אניצל את קשריו ההדוקים עם הטליבאן ואל ק

 . ב באוזבקיסטן ולהקים מדינה אסלאמית במרכז אסיהקרימו

 

ם במרכז אסיה על מנת לממן את על סחר בסמים בכמה נתיבים שוני נשען IMU -ה

, יקיסטן'הסחר עצמו מבוסס על הבאת הרואין  מאפגניסטן דרך טג. יופעילויותו, צבאו

 ידוע כשולט IMU -הארגון . לתוך מערב אירופה זבקיסטן וקירגיסטן לתוך רוסיה ומשםאו

מעבדות  הקים 1111-בתחילת שנות הופיום בנתיבים אסייתים מרכזיים ובתנועת הא

 .  37יקיסטן'זיקוק של הרואין בטג

 

מצב בעולם הוא  טרוריסטיות-המשמש תמריץ לקיומן של תופעות נרקו השנידפוס ה

פרנסה  דרכיחדשות או היצמדות ל פרנסההמחייב חיפוש של דרכי , כלכלי ירוד

גידול צמחי שה יישנן קבוצות אוכלוסיבמדינות השונות  .לרבות גידולי סמים, יותמסורת

בה  פרו, כך למשל. להתקייםבלעדיו לא יוכלו ו, הוא מקור הפרנסה מזה שנים, הקוקה

מים ברמת החיים נם פערים עצוישבמדינה  .חיה חיי עונילמעלה ממחצית אוכלוסייתה 

בין היתר , נדים המתפרנסים בדחק מחקלאותים של האשבי הערים לבין האינדיאנבין תו

חוקי  בהן הסחר הבלתי, דוגמת בוליביה, נן מדינותיש, לצד מדינות אלה. 38מגידול קוקה

 .מסורת עתיקת יומין של לעיסת עלי הקוקה ושתיית תה קוקהמתקיים בשל  בסמים

 

התקשו  אךהכוחות שלטו בערים הגדולות , בעת הכיבוש הסובייטי, כאמור, אפגניסטןב

. לא הבדילו בין אוכלוסיית המורדים לבין האוכלוסייה המקומיתם הכפריים ובאזורי לשלוט

ברית המועצות הנהיגה מדיניות של אדמה חרוכה שכללה הרס שיטתי של  , אי לכך

                                                 
Funded Terrorist and Other -, A Global Overview of NarcoticsThe Library of Congress 

35

92.-, Washington, 2002, pp. 89Extremist Groups  
36

 Ibid, Ibid. 
37

 Ibid, pp. 134-138.  
38

 Amanda M. Leu "Fighting Narcoterrorism",Joint Force Quarterly, No. 48 (2008),pp. 

57-58.  
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על מנת לעודד , השקיה לרבות שטחים חקלאיים ומערכות, תצרוכת חקלאית ותשתיות

פנתה ו לעשות כןהתקשתה , האוכלוסייה הכפרית שנשענה על חקלאות. מעבר לערים

 .39לעיבוד הפרג שדרש משאבים פחותים יותר

 

על אודות כלכלת האופיום  1111בשנת ( UNODC)ם "בחינה שנערכה על ידי האו

 1119-1111השנים הצביעה על כך שעיבוד צמח הפרג בעונת הגידול בין , באפגניסטן

על אף . טון רבוע 2,111דונמים וייצור האופיום עמד על  2,101,111עמדה על 

הרי , נרשמה ירידה, 1111-1119שבהשוואה לשוק האופיום באפגניסטן בשנים 

מיליון מתושבי אפגניסטן היו  2.2-ם העריך כי כ"האו. שמשתנים אלו נותרו גבוהים למדי

מכלל  2.9%ואלה היוו , 1119-1111ך השנים מעורבים בעיבוד אופיום במהל

מיליון  1.9בהן  1111-1119זאת לאחר ירידה משמעותית מהשנים , האוכלוסייה

משלוחי  .40מכלל האוכלוסייה היו מעורבים בשוק האופיום 1.9%תושבים המהווים 

אופיום והרואין מוברחים מאפגניסטן לאיראן ולפקיסטן ומשם הם יוצאים באוניות 

תחמושת , נמלי היעד מועמסות האוניות בכלי נשק. במזרח התיכון ובאירופה ליעדיהם

 . 41וחומרי נפץ הנשלחים בחזרה לפקיסטן ומשם לאזורי הקרבות באפגניסטן

 

תמורות אלה בתעשיית הסמים באפגניסטן מעידות על שינויים פוליטיים וכלכליים 

באפגניסטן חייבו את הקשיים הכלכליים . שהובילו לירידה במעורבות בגידול הסם

במהלך השנים עיבוד האופיום במדינה  .האוכלוסיות החלשות להמשיך בייצור האופיום

כתוצאה מתחושת ביטחון רעועה וכישלון שיקום הכלכלה , המשיך לתפוס נתח נרחב

 .החוקית

 

משני הדפוסים הנדונים ניתן להבחין כי ברחבי העולם ישנם ארגוני טרור העושים שימוש 

ארגוני , סמים לצורך קבלת לגיטימציה פוליטית ועשיית רווחים צבאיים ומנגדבסחר ב

הסתכלות . סחר בסמים שעושים שימוש באמצעי טרור לצורך הפקת רווחים כלכליים

                                                 
39

 Laura Etheredge, "Soviet Invasion of Afghanistan",  Encyclopedia Britannica, 2009. 
40

 Brown, "The Drug Economy in Afghanistan and …", p 4.   
41

 .9' עמ, " הקרטל החדש ", לוין ובוסתן  
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מדוקדקת על שיטות הפעולה של הארגונים השונים מעלה כי במקרים רבים שילוב שתי 

  .הובילו להסלמה ניכרת בפעילותם של אלה, המטרות

 

נטייתם של ארגוני טרור רבים להיכנס לשוק הסמים מקורה ביכולתם להגדיל את נכסיהם 

להרחיב את האפשרויות האסטרטגיות , לשפר את יכולותיהם הכלכליות, הפיננסיים

ניתן , לצד דברים אלו 42.והטקטיות ובעיקר לשפר את יחסיהם עם האוכלוסייה המקומית

ה שקמו מתוך רצון להטיב עם האוכלוסייה לראות מקרים רבים בהם ארגוני גריל

לרבות פגיעה באוכלוסייה , המקומית הגיעו בעקבות החדירה לעולם הפלילי לאובדן דרך

המקומית שבשמה החלו לפעול וניסיון למקסם את רווחיהם הכלכליים ללא קשר למטרה 

 .לשמה הוקמו

 

 ארגון החיזבאללה -מימון טרור באמצעות סחר בסמים

מדיניות טרור , במקביל לפעילותו בלבנוןהזבאללה מנהל ארגון , 2191מאז נוסד בשנת 

. הכוללת הקמת תשתיות מבצעיות ותשתיות לגיוס כספים ברחבי  העולם, גלובאלית

אחד האמצעים למימון פעילותו של הארגון הוא מתן חסות לסחר בסמים בלבנון 

, פועל הארגון במגוון זירות פעולה במסגרת זאת. הבינלאומי מיםומעורבות בשוק הס

 . ביניהן בדרום אמריקה

 

שחלק , נחשפה רשת בינלאומית להברחת קוקאין מדרום אמריקה 1119באוקטובר 

בעקבות חקירה ממושכת וסמויה של . זבאללהה מרווחיה הועברו למימון פעילות ארגון

הברחת קוקאין רשויות החוק האמריקאיות והקולומביאניות נחשפה רשת בינלאומית ל

 .העבירה חלק נכבד מרווחיה לארגון שעל פי החשד, והלבנת כספים

 

מרכז , בקולומביה, על פי דווחי הרשויות הקולומביאניות נעצרו למעלה ממאה חשודים

העצור המרכזי בפרשה היה שוכרי חרב . אירופה ומזרח אסיה, קנדה, ב"ארה, אמריקה

החשוד עמד בראש . ני המתגורר בבוגוטהאזרח לבנו, 51כבן , "(טאליבן"המכונה )

בין מבריחי הסמים  פעילות ההלבנה של הרשת ושימש איש הקשר בברית שנוצרה

                                                 
42

 Brown, "The Coca Connection…", p 108. 
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ועלי ( זכריה)יחד עמו נעצרו אחיו . לבין פעילי הטרור במזרח התיכון, םהדרום אמריקאי

 . שניהם מהגרים לבנוניים המתגוררים בבוגוטה, מוחמד

על פי ממצאי החקירה הלבין . יון דולרים למטרות חילוטמיל 10במהלך הפעילות נתפסו 

 21מתוכם הוקצו  , מפנמה להונג קונג שהועברו, חרב מאות מיליוני דולרים בשנה

פעילות ארגון המורדים  כספי ההברחות שימשו גם למימון. זבאללהיאחוזים לח

 (.FARC) הקולומביאני

 

שיטת הפעולה של החשודים כללה שיתוף פעולה עם קרטל הסמים של מדיין וארגון חצי 

ב "ארה, הסמים הוברחו לאירופה. בראשות פרננדו מורילו, צבאי של מבריחי קוקאין

 43.דרך פנמה ונצואלה וגוואטמלה, והמזרח התיכון

 

 חזבאללה בהברחת סמיםמידע קודם שהצביע על מעורבות חשיפת הרשת אוששה 

מקור הכנסה זה מתווסף לפעילות של גיוס . לצורך מימון פעילותו, מדרום אמריקה

פעילויות פליליות נוספות הכוללות צדקה ומימון איראני וכספים באמצעות עמותות 

 .ת זכויות יוצריםוזיוף כספים והפר, ת כלי נשקוהברח

 

המתגוררים  חזבאללה משתמש בתשתית האנושית של ריכוזי מהגרים לבנוניים שיעים

פארגוואי  -ארגנטינה -בעיקר בסמוך למשולשי הגבולות ברזיל, בארצות דרום אמריקה

בין , הפרשה שנחשפה מבהירה כי תשתית זו משמשת 44.קולומביה-ונצואלה  -וברזיל

 .שמטרתם גיוס כסף לארגון, גם לצרכים פליליים, השאר

 

בחודש ינואר . בלבד ריקההשימוש בסחר בסמים כאמצעי מימון אינו מוגבל לדרום אמ

כתבה בה דווח על מעצר משפחה לבנונית , "דר שפיגל"פרסם העיתון הגרמני  1121

שהופץ ברחבי , על פי החשד בני המשפחה עסקו בסחר בקוקאין. המתגוררת בגרמניה

                                                 
43

 Kraul chris & Rottela Sebastian, Drug probe finds Hezbollah link, Los Angeles 

Times, October 22, 2008. 
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 Ibid 
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להם , רווחי הסמים נשלחו לגורמים בביירות ,על פי הדיווח. אירופה וגרף רווחי עתק

 .45קשרים עם צמרת החיזבאללה

ב בנוגע לפעילות "חשף הניו יורק טיימס פרטי חקירה שנערכה בארה 1122בדצמבר 

 בעקבותיההועמד למכירה , שמרכזו בבירות, הבנק". קנדה -לבנון"הלבנת הון של בנק 

. חשיפת פרטי חשבונות שלושהובילה ל, נפתחה חקירה של הרשויות האמריקאיות

מש כלי למימוש מבצע חובק עולם למימון ארגון יהחקירה העלתה שהבנק ש

באמצעות הברחת סמים מדרום אמריקה לאירופה והלבנתו בשוק מכירת , החיזבאללה

, ל החיזבאללה"מזכ' ימים אחדים לאחר מכן הכחיש ס 46.ב"בארה משומשותמכוניות 

ב על החרמת מאה "הודיעה ממשלת ארה 1121סט באוגו 47.את הטענות, נעים קאסם

שמקורם אינו , ווחיםיד. לחיזבאללה  ככל הנראה שייכיםהיו ש, וחמישים מיליון דולרים

בסחר בסמים במערב אפריקה , בין השאר, הצביעו על כך שמקור הכסף הוא, ידוע

   48.והלבנתו בשוק המכוניות המשומשות

 

לדיווחים אלה מצטרפים דווחים רבים נוספים המצביעים על פעילות הפצה וסחר 

 .שמטרתה גיוס כספים למימון פעילותו של הארגון, זבאללהשל ארגון חבסמים בינלאומי 

 

הוא מתן חסות לסוחרי סמים , האופן השני בו פועל ארגון החיזבאללה בתחום זה, כאמור

גיוס : הראשון. יעדים שלשהבאופן זה משיג הארגון . המפיצים את הסמים לכוון ישראל

שימוש בסם המופץ בישראל כאמצעי : השני. כספים באמצעות קבלת חלק מרווחי הסמים

גיוס משתפי פעולה עבריינים : השלישי .לקם החברתי בישרארהפוגע במ לוחמה

 . המעבירים מידע ומשמשים פלטפורמה לטרור בעבור סמים

 

גדלים באזור לבנון הוברח לאורך השנים חשיש המופק מצמחי קנאביס ה -בגבול ישראל

זבאללה חסות להפקת קוקאין מעלים נותן ח, בנוסף. הבקעא שבשליטת חזבאללה

                                                 
 1121בינואר  1, ידיעות אחרונות,  חיזבאללה מממן פעילותו בסחר בסמים: דר שפיגל 45
46

 1122בדצמבר  25, מעריב, רשת סמים עולמית: המימון של החיזבאללה 
47

 1122, בדצמבר 11, מעריב, לא סחרנו בסמים למימון פעילות: חיזבאללה 
 2112 באוגוסט 12, גלובס, מיליון דולרים ששייכים כנראה לחיזבאללה 051ב מחרימה "ארה 48
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ודלו באזור הבקעא גם צמחי אופיום מהם הופק בעבר ג. שמקורם בדרום אמריקה

  .הרואין

 

מעבר  השלכת סמיםלשיטות של  נוסףב, ר משמש כר להברחת סמים מלבנון'הכפר רג

ר נעצר בחשד לקשר עם 'ב רגהותר לפרסום כי תוש 1112בפברואר . לגדר המערכת

. ל"מודיעין ומפות המפרטות את מקומם של בסיסי צה לשם העברתזבאללה אנשי ח

נעצרו ( 1115)שנה קודם לכן . החשוד שנעצר הורשע בעברו בעבירות של סחר בסמים

נכונות לספק מידע מודיעיני לחזבאללה גין חשד למגע עם סוכן זר ור ב'שני קטינים מרג

 .העסקה תווכה על ידי סוחר סמים לבנוני. בתמורה לסמים

 

הקצין הבכיר . לטת נוספת הייתה פרשת מעצרו של סגן אלוף עומר אל הייבפרשה בו

אל הייב העביר מידע מודיעיני . ריגול ומגע עם סוכן זר וסחר בסמים, הואשם בבגידה

ייבא , בנוסף. גבי אשכנזי, בין השאר פרטים על אלוף פיקוד צפון דאז, רגיש לחזבאללה

 .ג חשיש"ק 01-הרואין ו ג "ק 2.1סמים מלבנון בהיקף של אל הייב 

 

נקשר , זבאללהשהוחזק בשבי ח, אלחנן טננבאום, יםמ במילוא"גם שמו של אל

עם . בעסקאות סמים ובקשרים עם עבריינים ישראלים שעוסקים בסחר בסמים עם לבנון

הפליליות של הסחר  השימוש בפלטפורמות 49.פרטי המקרה נותרו לוטים בערפל, זאת

, כך. הן לשם גיוס מודיעין והן לשם ביצוע פעולות טרור ,זבאללהבסמים שמש את ח

עצרו רשת של  משטרת ישראלכ והמחוז הצפוני של "פורסם כי השב 1121באוגוסט 

   50.חזבאללהארגון המבריחי סמים שהכניסו לישראל מטעני חבלה שמקורם ב

 

וני ם בין עבריינים וארגמיהקיי יםקשרהעל  מצביע, כמו מקרים נוספים, ה הזההמקר

 יםמניעהעם  המתלכדיםפשע ים של ארגוני ההכלכלי יםהמניע. פשע לבין ארגוני טרור

 .ביותר ותחמור עשויים להוביל לתוצאות, טרורה ים של ארגוניאידיאולוגי

                                                 
מחלקת מידע , הכנסת, הקשר בין סמים לטרור והמאמצים למנוע הברחות גבול, רועי גולדשמיט 49

 .1112ביולי  21, ומחקר
50

באוגוסט  9, הארץ, סוחרי סמים מהצפון הבריחו מטעני חבלה לישראל שמקורם בחיזבאללה: חשד 

1121 
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הארגון פועל בסביבה . זבאללה נושאת אופי ייחודיתופעת הפעילות הפלילית של ארגון ח

השליטה . קים סמיםיפמגדלים ומשולט על שטחים בלבנון בהם , פוליטית בלתי יציבה

העצמה . הגאוגרפית מאפשרת הברחת סמים לישראל מחד וייצור וגידול סמים מאידך

דינה מעניקה לו חסינות מפני פעילות אכיפה של המ הפוליטית והצבאית של הארגון

שמטרתה ביצוע , זרוע פעילות בינלאומית נה בנוסףזבאללה ישון חלארג. הלבנונית

התשתיות האנושיות של הארגון פועלות . פיגועים מחד ומנגנונים לגיוס כספים מאידך

מנגנון סחר והפצה בינלאומיים של , כאמור, אחד ממקורות הגיוס הוא. בשני האפיקים

 .בדגש על קוקאין, סמים

 

 סיכום

בשל השלכותיה , טרוריזם מציבה אתגרים ברמה הלאומית והבינלאומית-תופעת הנרקו

טרור לממן הההון העצום הטמון בסחר הבינלאומי בסמים מאפשר לארגוני . החמורות

הן באמצעות יצירת קואליציות עם ארגוני פשיעה וקרטלים של סחר , את פעילותם

 .גידול והפצה משלהם ניבסמים והן באמצעות הקמת מנגנו

 

מאפשרים שימוש , האינטרסים הכלכליים המשותפים לארגוני הטרור ולארגוני הפשע

בעידן שבו . הון ושינועו ברחבי הגלובוסאנושיות וארגוניות לצורך הלבנת  בתשתיות

 .הסכנות הגלומות במגמה זו ברורות מאליהן, הטרור הופך לבינלאומי בטבעו

 

ל וסחר בסמים נפוץ יותר באזורים ובמדינות בהן השלטון המרכזי החיבור בין טרור לגידו

(. מדינות נרקוטיות)או מתאפיין בשיתוף פעולה עם ארגוני הטרור ומגדלי הסמים , רעוע

זבאללה המממן חלק בה פועל ארגון ח, ות כזו בלבנוןאל מתמודדת עם מציאמדינת ישר

הארגון משתמש בתאים . של סמיםמפעילותו באמצעות מנגנוני סחר והפצה בינלאומיים 

הן בדרום אמריקה והן באירופה לצורך ביצוע תהליכי הסחר , של מהגרים לבנוניים

משתמש הארגון בשליטתו על אזור הגבול עם  ,במקביל. וההלבנה של כספי הסמים

 .לצורכי איסוף מודיעין וטרור, ישראל לגיוס עברייני סמים ישראלים
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רק חלק מתופעה רחבה יותר של מעורבות ארגוני טרור טרוריזם היא -תופעת הנרקו

פוטנציאל ב, של תופעה זו היא בהיקפה העצום ייחודה. בפשיעה לצורך מימון פעילותם

 .נזק שהיא גורמת לחברהגלום בה ובהרווח ה
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 שיטור קהילתי מוכוון מודיעין

 כץ-פקד עינת גדעוני, ק רונן ישי"רפ, מ גדי אשד"נצ

 

 ואבמ

העוצמה : ביניהם, בסיסיים ממספר משתנים מורכבהלאומי של מדינות  החוסן

 .והביטחון האישי החוסן והלכידות החברתית ,היציבות והעוצמה הכלכלית, הביטחונית

 שני המשתנים האחרוניםהשגת יעדי לר בעיקלגורמי האכיפה תרומה משמעותית 

גורמי האכיפה , למרות האמור לעיל .ובמידה פחותה להשגת יעדי שני הראשונים

והשיטור בעולם המערבי מאופיינים לרוב במבנים ארגוניים נוקשים ותפיסות הפעלה 

להשגת היעד של העצמה הביטחונית ת יותר והמותאמ ,תגובתית-באוריינטציה צבאית

על , לפתרון בעיות מודלים שמים דגש עלגופי האכיפה מרבית .  חוסן הלאומיה במרכיבי

פועל יוצא של האמור הוא דגש . פענוח הפשיעהעל וותוצאותיהם פיקוח על התהליכים 

על פעילות תגובה ופחות פעילות יזומה וטיפול בנסיבות הגורמות להתפתחות תופעות 

    1.ובמניעת העברותפשיעה 

 

שאפיינה , המגיב התקשה להתמודד עם העלייה הדרמטית בפשיעה-יהשיטור המסורת

הקשיים שניצבו בפני גופי האכיפה הביאו . את אמצע שנות השישים של המאה הקודמת

אתגרי הזמן סיפקו תמריץ לכינון מודלים . להתפתחותם של מודלים שונים של שיטור

 . שאבים הקיימיםשמטרתם הייתה לייעל את עבודת גופי האכיפה תוך התחשבות במ

 

שחתר לשיתוף פעולה עם , באמצע שנות השמונים כבר אומץ מודל השיטור הקהילתי

למרות יתרונותיו , מודל זה. גורמים בקהילה לשם התמודדות מושכלת עם הפשיעה

. לא הוביל לירידה בשיעורי הפשיעה חרף המאמצים הרבים שהושקעו בנושא,  הרבים

דרך משום שהכיר בחשיבות השיטור כתהליך יוזם ולא המודל היה פורץ , יחד עם זאת

. רק כתהליך מגיב וכמובן הציב בסדר עדיפות גבוה את הציבור כצרכן וכחלק מהתהליך

                                                 
1
 P. Aepli, "Trends in Modern Policing  Systems" Senior consultant DCAF, Former Chief 

of  Vaud and Chairman Of the Chiefs Of Police of Switzerland. 
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מודל זה פותח כתוצאה  מדרישה מהמשטרה להכיר בכך שהיא עוסקת במגוון רחב של 

. האכיפההמודל שם דגש על ההיבטים החברתיים שבאים לידי ביטוי בעבודת . בעיות

עודד פתרונות של יוזמה בנוסף , בדומה לשיטור הקהילתי, שיטור לפתרון בעיות

-כנית התשיטה שונה שנוסתה לשדרוג השרות המשטרתי הייתה . לפתרונות של תגובה

Compstat  שניסתה לעודד מפקדים במשטרה לאחריות  אישית תוך מתן משאבים ומתן

על , ת אישית ברמת הקטע או הרובע המקומישיקול דעת נרחב עד לאחריות טריטוריאלי

יישום התוכנית נעשה . מנת שאלה ינהלו כנדרש את היחידות עליהן הם אמונים

.  באמצעות העברת אחריות ישירה של התהליך לפיקוד המשטרה ברמותיו השונות

ל "יישום התהליך הוחלף בהמשך בשיטת המנה. התוכנית אומצה בזמנו גם בישראל

 . המרכזת את היבטי המדידה והתשומות, ('והערכה למפקד מערכת ניהול')

נחשב המודל לשיטור , השלב האחרון באבולוציית המעבר משיטור מגיב לשיטור יוזם

השיטור מוכוון המודיעין . הכולל גם שימוש באנליזות חיזוי ומחקר אנליטי, מוכוון המודיעין

דוגל ביצירת מודיעין שמטרתו  ,כמודל המייצג את המעבר בין שיטור מגיב לשיטור יוזם

הכוונת העשייה המשטרתית ומבטל את התפישה לפיה מטרתו העיקרית של המודיעין 

בבסיס המודל עומדת ההנחה כי . המשטרתי היא איסוף ראיות לאחר ביצוע העבירה

הפשיעה ברובה אינה אקראית ולכן זיהוי מוקדם של עבריינים רצידיביסטים ומוקדי 

המודל מחייב התמקדות בעבריינים ולא . כרח לירידה בשיעורי הפשיעהפשיעה יובילו בה

בהתבסס על מחקרים לפיהם מספר מועט של עבריינים מבצע מספר רב , רק בעבירות

 . של עבירות

בוצע סקר דעת קהל בנושאים הקשורים לעמדות הציבור כלפי משטרת  2102בשנת 

רוב קטן  .ערבים 272-דים ויהו 0941נשאלים מתוכם  0782בסקר השתתפו . ישראל

מהם   94%רק . מהנשאלים הביעו אמון במידה בינונית ומטה במשטרה  10%מאד של 

התייחסו לתדמית השוטר  24%ראו את המשטרה כמקצועית ומעוררת אמון ומיעוט של 

עיקר הרצון הציבורי שהשתקף בסקר התמקד בהגברת . כנותן שרות בצורה אדיבה

 2 .טרתית ובשיפור ממד המקצועיות שלההנוכחות והבולטות והמש
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ממצאי הסקר משקפים שהשגת יעד הביטחון האישי אינו יכול להתעלם מעמדות הציבור 

רתימת הציבור להשגת יעד זה יכולה להוות , יתרה מכך. ביחס לפעילות המשטרה

בעיקר בהיבט של גיוס מידע , מכפיל כוח בהיבטים שונים ומגוונים ובהקשר האמור

 .כאמצעי לשכלול השלב האנליטי של המודל של שיטור מוכוון מודיעין מהציבור

 
בין , המבוסס, מטרת המסמך היא לבחון את השילוב בין המודל לשיטור מוכוון מודיעין

מתוך הנחה , שיטור הקהילתילבין המודל ל ,על ניתוח אנליטי של נתונים ומידע, השאר

רח במרכז יתקשה לעמוד ביעד העל שהתבססות בלעדית על מודל שאינו מציב את האז

 . של שיפור תחושת הביטחון והאמון הציבורי

 

  משיטור מגיב לשיטור יוזם

 ראשית השיטור המודרני

ראשית התהליך . לשיטור המודרני בחברות מערביות ישנם מספר אבות מייסדים

עת השופט הנרי פילדינג הקים את כוח המשטרה המקצועי  0811באנגליה בשנת 

נחל הצלחה , The Bow Street Runners, הכוח שהוקם. ן בשכר ציבוריהראשו

פעלה שהדגישה את נושא הבהורדת שיעורי הפשיעה באזור פעילותו באמצעות תפיסת 

נוסף נדבך נוסף לתהליך ובאזור התמזה בלונדון   0847בשנת  .מניעת העבריינות

 . הוקמה יחידת שיטור מקצועית של שמונים שוטרים

יחידת משטרה מודרנית שנחשבה ( Robert Peel)הקים רוברט פיל  0724בשנת 

 The)מכריע בהתפתחות השיטור המודרני תוך יישום חוק שיטור חדש  נדבךל

Metropolitan Police Act),  רשות שיטור אחת עם אחריות בלעדית במסגרתו הוקמה

בשנת , לכן עוד קודם. הכשרה ומדים, נהלים, כללים לרשות החדשה נקבעו. לאכיפה

שוטרים עם מדים  911-פרשים ו 91הוקמה בדבלין שבאירלנד משטרה שכללה  0874

ביטחונית ובאוריינטציה הדומה -אך הייתה זו משטרה במתכונת צבאית, ונשק

 3.נדרמריה הצרפתית'לז

                                                 
3
 G.Kelling, W. Walsh, J.P. Brodeur "The Development of Professional Policing in 

England Encyclopedia Britannica".  
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פיל קבע תשע עקרונות בסיסיים ששיקפו את אסטרטגיית ההפעלה של השיטור 

קבעה כמניעת עבריינות משימת הליבה של השיטור נ. ם כיוםרלוונטי ג םשחלק, המודרני

. אנגלוסקסי -ונה המודל הדמוקרטישיטתו של פיל התפתחה למודל המכ. והפרות סדר

מודל זה הינו בעל אוריינטציה אזרחית המתמקד באוכלוסיה ובציבור ומתאפיין במבנה 

ח על הפשיעה פיקו אהמשימה העיקרית על פי המודל הי. משטרתי מבוזר -ארגוני

-הלגיטימיות של השיטור על פי המודל הדמוקרטי. ומניעת עבריינות בגישה שירותית

על פי עקרון זה משטרה שתזכה לכבוד  4.אנגלוסקסי נובעת מהלגיטימציה הציבורית

 5.ולהערכת הקהילה תזכה בשיתוף פעולה ולסיוע אזרחי טוב יותר

 המגיב -השיטור המסורתי

התבססה על , של המאה העשרים 21  -שהחלה  בשנות הגישת השיטור המסורתי 

הביקורת על השיטה . מענה תגובתי מהיר כחלק מתבחיני היעילות המשטרתיים

ארבעים אחוז כשליש מהעברות הפליליות בכלל ורק כשרק תבססה על הטיעון ה

ולכן ההתבססות  על מהירות התגובה , מדווחות למשטרה בפרט מעברות האלימות

                                                 
4
 J. Casey "Policing the World- The Practice of International and Transnational Policing" 

p. 14, 2010. 

 

 של פיל  אנגלו סקסי -הראשון הינו המודל הדמוקרטי: במאמר זה מתייחס קייסי לארבעה מודלים של שיטור 

הלגיטימיות של השיטור נובעת מהשלטון  בו, הדמוקרטי קונטיננטליהמודל השני הינו . כפי שהובא לעיל

יחד , צבאית-בעל אוריינטציה ביטחוניתוהוא  מבניתת הארגון המשטרתי נוטה לריכוזיועל פי מודל זה . ומהחוק

מודל הינו המודל השלישי . ריבוי סוכנויות אכיפה כחלק מאיזונים ופיקוח הדדיב עם זאת המודל מאופיין

. במציאות של שלטון מרכזי שאינו שולט בביטחון הפנים ללכרך השיטור מתפקד בד בו ,המדינות המתפתחות

המשטרה במודל זה . יריבים או מיליציות, באחריות גופים פרטיים  ןבמקרי קיצו תחום הביטחון האישי נמצא

עם שוטרים המשתכרים שכר נמוך וללא משאבים למימוש , פועלת באילוצים ומגבלות כלכליות קשות

 .ריכוזי ועם אוריינטציה צבאיתהינו  השיטור בו, הסמכותיהמודל  ואהמודל הרביעי ה, ולבסוף. פקידםת

שליטה ופיקוח כלפי מתנגדים ואויבי  יאליבת התפקיד הו ות נובעת מכוחו של הממשל המרכזיהלגיטימי

 .השלטון 

5
 A.K. Larrabee "Law Enforcement: Sir Robert Peel's Concept of Community Policing in 

Today's Society", Business and Finance 11-2007.  
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רק כחמישה אחוזים מקריאות הציבור למוקדי החרום , יתרה מזו. ינה יעילהלאירועים א

  6.של המשטרה הינן על ביצוען של עברות פליליות בזמן אמת

אחוזים  92כי  עלהמהסקר . נתונים דומים נמצאו בסקר נפגעי עבירה שנעשה בארץ

פי בעברות אלימות היק. בלבד מהפגיעות במשקי הבית ובאזרחים דווחו למשטרה

ובעבירות איומים  28%בעברות תקיפה אחוזי הדיווח עומדים על -הדיווח אף נמוכים יותר

ממצאים אלו מחזקים הטענה לפיה יעילותה של תפישת ההפעלה . בלבד 29%על 

מעידה על חוז הפונים בבקשה לשרותי משטרה עלייה בא .7התגובתית מחייבת שדרוג

 .רההציבורי במשט מידת האמון והביטחוןעליה ב

הובאו נתונים נוספים בעלי חשיבות ( Alpert)&Dunhamבמחקרם של דונהם ואלפרט 

. על פי המחקר רק חלק קטן מאד מזמן השיטור מוקדש לטיפול בפשיעה ועבריינות. רבה

, מזו יתרה. בלבד סווגו כקשורים לפשיעה 08%סיור בשיקגו  אירועי 027,111מתוך 

 עלה כי, פלורידה -וסנט פטרבורג, מיסורי, ואיסל -נטס ,יורק-ניו, סטר'בבדיקה ברוצ

דונהם ואלפרט . קשורים לפשיעהמטופלים על ידי יחידות הסיור הבלבד מהמקרים  04%

-8בבדיקה פרטנית יותר עלה כי וטוענים כי גם ממצא זה גבוה ולא משקף את המציאות 

ל יחידות מזמנן ש 41% -למכאן שמעל . בלבד מהמקרים בעלי קשר ישיר לפשיעה 01%

פשיעה ועבריינות  שאינם מקרי, אירועים מתחומים אחריםהוקדש ל, הסיור של המשטרה

מהכוחות הפרוסים בשטח הינם של יחידות הסיור המאופיינות  41%ב "בארה. במובהק

עוד . תגובה מהירה ופיקוח על הפשיעה ,בולטות, מניעה-ית פעילות מוכוונתבאוריינטצי

בלבד מכלל אירועי התגובה המהירה של כוחות הסיור  2.4%עלה במחקר האמריקאי כי 

 8.רה משמעותיתיהצליחו לבצע מעצר בעב

לא הצליח , שהתבסס על מודל שיטור מגיב וחוקר, השיטור המסורתי בארצות הברית

גם . של המאה הקודמת להתמודד עם העלייה הדרמטית בפשיעה באמצע שנות השישים

שנות השבעים שדרש את תשומת הלב בבריטניה הסתמן פער מתמשך באמצע 

                                                 
6
 B. Bucqueroux "Community Criminal Justice: What Community Policing Teaches" 

policing.com 
7

נערך   9000משטרת ישראל מדור מחקר וסטטיסטיקה ינואר  –ת אסטרטגיה "אג" 9002 -סקר נפגעי עברה" 

 .ר רינה דגני"י מכון גיאוקרטוגרפיה בהנהלת פרופסור אבי דגני וד"ע
8
 G. Alpert & R. Dunham & M. Stroshine " Policing Continuity and Change" 2006 p. 11 
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אתגרי הזמן הללו סיפקו תמריץ לכינון מודלים דוגמת שיטור קהילתי . המשטרתית

. שניסו להיות יעילים יותר תוך  התחשבות במשאבים הקיימים, ושיטור לפתרון בעיות

באמצע שנות השבעים אימצו יחידות משטרתיות פתרונות טכנולוגיים לניהול הידע 

היחידות המשטרתיות עשו שימוש בניתוחי  ,כך. צורך קבלת החלטותשברשותם ל

פשיעה כדי לספק תמיכה טקטית למפקדי הדרג הבינוני וליצור תמונה אסטרטגית כוללת 

 . דרג הבכירל

 לשיטור יוזםהמעבר 

הקשיים שניצבו בפני גופי האכיפה הביאו לדרישה ציבורית לייעל את מנגנוני הניהול 

ה הציבורית בבריטניה הביאה לראשונה את הממשלה להביע עניין הקריא. המשטרתיים

אופן שלא נבחן הדרג המנהלי של המשטרה נבחן ב. בהתנהלות היומיומית של המשטרה

הצורך בניהול סיכונים דרש . החלטות משטרתיות הותאמו להערכות ניהול סיכוניםבעבר ו

 .  ום השיטורנגישות רבה יותר למידע והביא לשינויים מרחיקי לכת בתח

באמצע ובסוף שנות השמונים של המאה העשרים אומץ במקומות רבים בעולם מודל 

בספרות . (Community Policing) 'שיטור קהילתי'או ' שיטור מוכוון קהילה'חדש שכונה 

המקצועית אין הסכמה לגבי הגדרת השיטור הקהילתי אך ההגדרה הכללית המקובלת 

ילוסופיה ומדיניות ארגונית ותפעולית של המשטרה פ"היא כי שיטור קהילתי הוא 

, והארגונים החברתיים, התושבים)שיתוף פעולה קבוע והמשכי עם הקהילה  שמטרתה

ומצבים " בעיות"ועם , לשם התמודדות מושכלת עם הפשיעה( הציבוריים והרשמיים

חון פיסיים וחברתיים הפוגעים באיכות החיים של התושבים ובתחושת הביט, סביבתיים

השיטור הקהילתי שם לו למטרה את שיקום הלגיטימציה בקהילות  9".וההגנה שלהם

המודל נשען על הטענה כי לחברי הקהילה יש את הזכות . שאיבדו את אמונם במשטרה

  10 .בפשיעה להשפיע על אופן השיטור במידה והם לוקחים חלק במאבק

 :תית ופתרון בעיותשותפות קהיל -השיטור הקהילתי מורכב משני מרכיבי ליבה

                                                 
9

 . 6' עמ, המשרד לביטחון פנים, השיטור הקהילתי בישראל ובעולם 
10

 Intelligence led policing: a valuable law enforcement philosophy, innovative analytics 

& training, p 1.   
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כינון אמון הדדי הוא מטרה מרכזית במרכיב הליבה הראשון של  -שותפות קהילתית

, אי לכך. המשטרה על פי המודל מכירה בחשיבות שיתוף הפעולה מצד הקהילה. המודל

המשטרה מעודדת את חברי הקהילה לדווח על אודות מידע , במאבקה נגד  הפשיעה

, צרת קשר עם קבוצות המקיימות אירועים חברתיים ועסקייםהמשטרה יו, בנוסף. רלוונטי

לאור אופיו של . ומשתתפת בתוכניות חינוך ובילוי לתלמידי בית הספר, ארגונים חברתיים

השינוי המהותי . על יחידות מיוחדות לספק שירותים לצורך מעורבות בעת משבר, המודל

ראלי מחיי החברה והתרבות על פי מודל זה הוא כי המשטרה הופכת להיות חלק אינטג

בקהילה ואילו הקהילה מסייעת בהגדרת סדרי העדיפויות העתידיים ובהקצאת 

 . המשאבים של המשטרה

שותפות קהילתית משמעה אימוץ גישת שיטור שחורגת מהאופן הרגיל בו פועלים גופי 

נקודת המבט המרחיבה מכירה בערך הפעילויות התורמות לאורך החיים של . האכיפה

סיוע , הגשת סיוע רפואי דחוף, פעילויות אלו כוללות סיוע לקורבנות פשיעה. הילההק

הטרדות על , עימותים בין משכיר לשוכר, אלימות במשפחה)בפתרון עימותים בקהילה 

מתן , פיקוח על תנועת מכוניות והולכי רגל, עבודה מול עסקים מקומיים, (רקע גזעי

פנייה לשירותים סוציאליים לאנשים בסיכון שירותים סוציאליים במקרים דחופים וה

הגנה על זכויות , (מכורים לסמים ופגועי נפש, חסרי בית, מתבגרים שברחו מבתיהם)

ושימוש כמודל לחיקוי של אזרחות טובה ( זכות ההתקהלות, זכות הדיבור)חוקתיות 

ון בין שירותים אלו מסייעים בפיתוח האמ(. כנות והוגנות, כיבוד הזולת, עזרה לזולת)

אמון זה מקל על המשטרה להגיע אל מידע בעל ערך מהקהילה . המשטרה לקהילה

דרך זו מרחיבה את מאמצי המשטרה במאבקה . ולכונן קשרים עם חברי הקהילה

ההתייחסות של המשטרה לקהילה אינה עוד כגורם פאסיבי או מקור מוגבל של . בפשיעה

שטרה להכיר בכך שהמעורבות על המ. אלא כשותף למאמצי המאבק בפשיעה, מידע

סימון גורמי הפשיעה העיקריים תלוי . הקהילתית חיונית להצלחת התהליך לפתרון בעיות

לכן שיתוף הקהילה בזיהוי הבעיות ובשינוי . במידה רבה על מידע המתקבל מהקהילה

תהליך זה מחייב . סדרי העדיפויות יתרמו למאמצים הן מצד המשטרה והן מצד הקהילה

יוע בהעברת מידע ומוביל לזיהויים של אזורים נוספים שיכולים להפיק תועלת אמון וס

מרכיב פתרון . משיתוף הפעולה ותשומת הלב ההדדית בין המשטרה לבין הקהילה
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בדומה למרכיב השותפות הקהילתית הוא בעיקרו תהליך מחזורי בו האמון בין , הבעיות

פתרון . יהוי בעיות שמוביל לפתרונןהקהילה למשטרה וחילופי המידע ביניהם מאפשרים ז

 .זה מאפשר אמון גובר בין שני הצדדים

החל מפתרונות פשוטים וזולים ועד פתרונות מורכבים , הפתרונות יכולים להיות מגוונים

שיטור קהילתי מאפשר פתרונות . לטווח ארוך שמחייבים השקעה של כוח אדם ומשאבים

, ביותר הוא זה שמקובל על חברי הקהילההפתרון הטוב . המותאמים לדרישות הקהילה

משמר את , מפחית את החרדה מבעיות המעסיקות את הקהילה, משפר את הביטחון

    11.הסדר הציבורי ומחזק את הקשר בין הקהילה למשטרה

זהו מינוח רחב שאינו מתייחס למניעת פשיעה וירידה בשעורי הפשיעה  -פתרון בעיות

ניתן להפחית את שעורי הפשיעה באזורים "ת שפתרון בעיות מעוגן בטענו. בלבד

" גיאוגרפים באמצעות לימוד מדוקדק אחר אפיון הבעיות באזור והפניית משאבים הולמים

אנשים פרטיים יכולים לעשות את בחירותיהם בהתבסס על המאפיינים הפיסיים "וש

ים לפעול שינוי הגורמים המאפיינים את האזור המועד יוביל אנש.  והחברתיים של האזור

  12".באופן פוגעני פחות משנצפה בעבר

כפי שפותח על ידי  הרמן ( Problem-Solving Policing)מודל השיטור לפתרון בעיות  

מודל זה דורש מהמשטרה . גולדשטיין הוא תפישה כוללת לשיפור העשייה המשטרתית

ת ולהכיר בכך שהיא עוסקת במגוון רחב של בעיו, לראות את עבודתה באור אחר

משטרה על פי המודל על ה.  החמור העיובכלל זה פש, שמאיימות על ביטחון הקהילה

בעיות עמן מתמודדת הקהילה ולהגיב אליהן באמצעות מגוון רחב בלשפר את הבנתה 

 .    בשונה מהנעשה בעבר, של שיטות

מודל זה כולל איסוף כלל . אירועי פשע חוזריםשיטור לפתרון בעיות הובא כפתרון ל

פתרונות אפשריים  והצעתניתוח הנתונים , ע הזמין על אודות תופעות והיקפןדהמי

ראיות )הנתונים נאספים בדרך כלל ממגוון מקורות , על פי המודל. למקבלי ההחלטות

 .   מנותחים ומועברים לצורכי חקירה, (ב"מאגרי נתונים מסחריים וכיו, בזירת הפשע

                                                 
11

 Understanding community policing: a framework for action, pp 17-21. 
12

 Understanding community policing: a framework for action, p 18. 
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המשטרה . ר לפתרון בעיות באמצעות דוגמאיקל עלינו להבין את אופיו של מודל השיטו

, הקמת רעש, מגיבה מספר פעמים ביום לקריאות על אירועי סחר בסמים ומעשי ונדליזם

לגישה המסורתית של שליחת שוטר . שיכרות וכדומה המתרחשים בפארק השכונתי

על . טווחהפתרון ארוך הלמקום ומעצרים חוזרים של העבריינים יש השפעה מועטה על 

: דהיינו, מודל השיטור לפתרון בעיות על המשטרה לבחון את התמונה הרחבה יותרפי 

ניתוח , כולל תחקור תושבי השכונה ומטיילי הפארק, איסוף מידע נוסף על אודות הבעיה

קביעה מיהם העבריינים והסיבות להעדפת מקום , הזמנים ביום בהם התרחשו האירועים

דים לפורענות והערכת מאפייני הסביבה של בחינת האזורים בפארק שמוע, ההתרחשות

אכיפת החוק אינה פתרון . ממצאים אלו יוכלו להוביל לתגובה יעילה לבעיה. אזורים אלו

וף גורמים במקרה מעין זה על המענה המשטרתי להצביע על הצורך בשית. יחיד לבעיה

שומרים , ייהעירהחינוך והעובדי , שכונההועדי  ,מטיילי הפארק, נוספים כתושבי השכונה

וסיירים של חברות אבטחה אזוריות  וכדומה כדי לעודד העלאת פתרונות חדשניים 

, הצבת עמודי תאורה, כולל הצבת מצלמות במקומות בולטים, לבעיית ביטחון הקהילה 

 .הורים וכדומה ,פקחים ,סיורים גלויים של שוטרים, י גישהשינוי שבילים ודרכ

הרי שהיו לו גם , ין גופי אכיפת החוק לבין הקהילהלמרות שהמודל ִאפשר התקרבות ב

תפישות שונות של שיטור תויגו כשיטור קהילתי ולכן היה זה כמעט בלתי . מספר חולשות

עובדה זו הכשילה . אפשרי לקבוע מהו שיטור קהילתי ומהם הקריטריונים להצלחתו

לא הצליח  המודל, יתרה מזו. במידה רבה את המאמצים שנעשו לצורך הצלחת המודל

בעיה  .רבותמשטרה להתמודד עם העדר ההתלהבות מצד דרג הביניים ביחידות 

הוביל לירידה בשיעורי הפשיעה למרות המאמצים  משמעותית יותר הייתה שהמודל לא

מתנגדי הגישה אף הוסיפו וטענו כי היא דרשה משאבים רבים   13.והרבים שהושקעו ב

אימוץ המודל דרש עבודה נוספת . וקשה לביצוע הייתה ביורוקרטית יתר על המידה, מידי

חסרון זה העמיק בעידן של . בבעיות שהועלו טפלוומספר רב של מועסקים ומתווכים שי

כי הגישה זכתה להצלחה ביקורת נוספת היא  14.של גופי האכיפה מגבלות תקציביות

אך , תוך שיפור תחושת הביטחון של האוכלוסייה המקומית ,במספר אזורים בשיקגו

                                                 
13

 Jerry H. Ratcliffe, Intelligence Led Policing, p 8. 
14

 Intelligence led policing: a valuable law enforcement philosophy, innovative analytics 

& training, p 1.   

-215-



 שיטור קהילתי מוכוון מודיעין

 במחשבה תחילה

נמוכים ועם אוכלוסיה ווקא במקומות ובקהילות עם היקפי עבריינות ההצלחה הייתה ד

 .שתות ומבנים חברתיים מוצקיםמרובים בשל ררותי משטרה ישל שלא הייתה זקוקה

עם אוכלוסיה הזקוקה לסיוע , הצלחה מועטה יותר נרשמה דווקא באזורים מוכי פשיעה

המחקר לא מצא ממצא חד משמעי ומובהק . ועם רשתות ומבנים חברתיים חלשים יותר

 . 15באשר לקשר בין שיטור קהילתי להפחתת הפשיעה

ששיטור קהילתי ושיטור לפתרון בעיות נתפסים כקשורים זה בזה ובעלי  למרות

שיטור הבנוי על מגוון של  לממשהרי שניתן לכאורה , פילוסופיות ומטרות שיטור דומות

 . קהילתיהמחויב לשיטור יהיה גון מבלי שהאר, תוכניות לפתרון בעיות

שם דגש על הבעיות החברתיות שהמשטרה מתמודדת  מודל השיטור לפתרון בעיות

בשונה מהשיטור הקהילתי  ששם דגש על ההתחייבות המשטרתית לקהילה , עימן

. משטרה בשיטור לפתרון בעיות תלוי בבעיה הנדונה-יחסי הקהילה. בתהליך השיטור

מנסה לשמר את תהליך קבלת ההחלטות בידי המשטרה גם אם  השיטור לפתרון בעיות

שיטור קהילתי מרחיב את , בניגוד לו. מעודד אותה לקבל תובנות ומידע מגופים חיצוניים

, קיום בקהילה-דוהקידום : מטרות המשטרה ועוסק גם בקידום החברתי של הקהילה כגון

, השיטור לפתרון בעיות. טיתשיפור איכות החיים בקהילה וחיזוק הנהגה קהילתית דמוקר

זהיר יותר ומדגיש את העובדה שהמשטרה מוגבלת ביכולותיה , בשונה משיטור קהילתי

  16.להשגת מטרות כגון אלו

יש הטוענים ששיטור לפתרון בעיות אינו חלופה לשיטור קהילתי אלא משלים אותו משום 

על הפשיעה  רקע של משבר בפיקוח החברתי -מן המשותף שני סוגי השיטורשיש ל

הרצון והצורך לתאם ולשתף פעולה  :תכנון פעולות לפי שלבים ומטרותו והסדר החברתי

עם הקהילה ולהשתמש במשאביה בכל שלבי הפעלת התוכניות וריכוז המאמצים 

יש לשלב בין לטיעון כי דמיון זה הוביל . ביחידות אזוריות גיאוגרפיות ולא פונקציונאליות

 . כזהיםשני המודלים או לראותם 

                                                 
15

 J. Casey "Policing the World-The Practice of International and Transnational Policing" 

pp. 68, 2010 
16

 Problem-Oriented Policing: Reflections on the First 20 Years, pp.20-21. 
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. מודל השיטור לפתרון בעיות מקדם פתרונות של יוזמה על פני פתרונות של תגובה

המשמעות העיקרית היא שהפתרון לבעיה ימנע נזק עתידי ולא רק יתמודד עם נזק 

לבעיות בקהילה שלא התייחסו  המשטרה תתייחס ,על פי המודל. בלבד שנגרם בעבר

בניתוח הפשיעה  טור לפתרון בעיות רואההמודל של שי  17.בעבר באופן הולם אליהן

   18.מרכיב חשוב בהפחתת שיעוריה

השיטור הקהילתי התמקד בהבטחת ביטחון הציבור ואיכות החיים באמצעות זיהוי 

שהתייחס , ה הטקטיתברמ, ולכן הפיק בעיקר מודיעין לטווח קצר, הבעיה ופתרונה

תחילתו של תהליך שהכיר היה , אופיו של המודל, יחד עם זאת. ידילבעיה באופן מ

שמודל השיטור הקהילתי  מכאן. בחשיבות השיטור כתהליך יוזם ולא רק כתהליך מגיב

דרך עבור המודל של שיטור מוכוון  פורצי, היו במובנים רבים, והמודל לפתרון בעיות

 .       מודיעין

ייה בתגובה לעל 0442פּותח במשטרת קנט בבריטניה בשנת  'שיטור מוכוון מודיעין'

במקביל לקיצוץ תקציבי שנעשה ( פריצות וגניבת מכוניות)רכוש החדה בעבירות ה

הוגי הרעיון האמינו כי שימוש גובר במודיעין ממקורות שונים יהיה יעיל יותר . בארגון

סברה זו נשענה על מחקר שטען כי מספר קטן יחסית של . לצורך מניעת פשיעה

. המודל התמקד במקרי מפתח של פשיעה .עבריינים אחראיים למרבית מקרי הפשיעה

הרי שעברייני , ההנחה הייתה שאם מקרי פשיעה יזוהו באמצעות הערכה מודיעינית

מרגע שקבוצות ובודדים זוהו על ידי משטרת קנט . מפתח יוכלו להיחקר ולהיתבע

 . הרי שהפחתת מקרי הפשיעה הייתה צפויה, כאחראים לפעילות עבריינית ענפה

ודיעין הלאומי הבריטי שהובא על ידי שירותי מודיעין הפשיעה הלאומי על פי מודל המ

(NCIS)  וכוון מודיעיןאלמנטים של שיטור מישנם ארבעה : 

  דומיננטיים במיוחד התמקדות בעבריינים פעילים)התמקדות בעבריינים 

 (.באמצעים גלויים וסמויים
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 להפרות סדר ומוקדים הבולטים בנטייתם  אוכלוסיות ,אתרים ,ניהול פשיעה

 . ציבורי

 חקירת סדרות אירועי פשע ומקרים הקשורים זה לזה. 

 עבודה מול גורמים מקומיים להפחתת שיעורי  לרבות ,יישום אמצעי מנע

משמעותית מאחר וכוללת את נקודה זו .  ציבוריהסדר ההפשיעה והפרות 

 .רציונל שילוב השיטור הקהילתי במודל

המשרתים  (fusion centers" )מרכזים המשולבים"ר בב נעז"שיטור מוכוון מודיעין בארה

, לחוקרים, מרכזים אלו מעבירים מידע לשוטרי הסיור. מערכתיים-צרכי שיטור רב

ופעילות  עברייניםקבוצות , עברייניםלמפקדים ולבעלי תפקידים וגופים אחרים באשר ל

בנוסף . תוח מידעהמרכזים יכולים לחפש במאגרי מידע רבים לצורכי איסוף וני. עבריינית

ועוד , ניתוח מגמות, הם יכולים לחולל תוצרי מודיעין ולספק סקירות על קבוצות פשיעה

 19.במאבק בפשיעהפרטי מידע אחרים לצורך הפצתם בין הגופים הלוקחים חלק 

המרכזים המשולבים מאגדים את המידע המתקבל ומעצבים תמונת מודיעין טקטית 

 . שטחשמאפשרת העברת הוראות לאנשי ה

כמעט בלתי אפשרי לדון בשיטור מוכוון מודיעין מבלי להתייחס למודל , בבריטניה

, למרות שמודל זה אינו זהה למודל השיטור מוכוון המודיעין לחלוטין. המודיעין הלאומי

המודל . הרי שהוא אומץ כמודל עסקי שיושם כחלק מיישומו של השיטור מוכוון המודיעין

ישנם צוותי שיטור קהילתי המתמודדים  ,ברמה המקומית. תמיועד ליישום בשלוש רמו

ועושים שימוש במשאבי מודיעין  מידעאוספים , עם אתגרי פשיעה וסדר ציבורי בתחומם

המודל מתייחס , ת הבינייםברמ. מקומי כדי להתמודד עם בעיות בתחום המקומי הקרוב

שפיעים על יותר מאזור מגבולות בו עבריינים פועלים ביותר מאזור אחד או לתחום חוצה 

 ,העליונהברמה . נדרשים משאבים נוספים להיאבק בפעילותם העברייניתולכן , אחד

זיהוי . המודל מתייחס לפשיעה חמורה ומאורגנת שפועלות ברמה הלאומית והבינלאומית
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Office of Justice Programs, Bureau of Justice Assistance,  p 9. 
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 20.העבריינים הפועלים ברמה זו נעשה באמצעות שיטות יוזמות ויחידות ייעודיות לנושא

 .לצד האחריות המקומית הטיפול מאפשרות חלוקת משאבים יעילה יותר שלושת רמות

אלא מודל משולב שיכול , מודל שיטור חדש המודיעין אינהשיטור מוכוון הפילוסופיית 

תהליכי השיטור מוכוון המודיעין יכולים לספק תרומה . לתרום להורדת שיעורי הפשיעה

, בין אם זהו שיטור קהילתי, ןמשמעותית באסטרטגיות השיטור הקיימות של הארגו

    21.ודל אחרשיטור לפתרון בעיות או כל מ

 

מאפיינים עיקריים -שיטור מוכוון מודיעין  

. של המאה הקודמת בתחילת שנות התשעים ,כאמור ,צמח' כוון מודיעיןשיטור מו'המונח 

 יצירתמתייחס לאיסוף וניתוח מידע לשם  המונחרוב העוסקים בתחום זה מסכימים כי 

את מקבלי ההחלטות במערכת המשטרתית ברמה  הכוויןלתוצר מודיעיני מוגמר במטרה 

הכוונת ל, בראש ובראשונה, משמשזהו מודל שבו המודיעין . הטקטית והאסטרטגית

בניגוד ) בילוש וחקירות, לרבות פעילות סיור, על כל היבטיה, הפעילות המשטרתית

 ,לאור זאת .(ראיות לאחר ביצוע עבירה לתפיסה הרואה במודיעין המשטרתי כלי לאיסוף

בראש המשטרה היא  טרתה שלחדשני שמעלה על נס את הטענה כי מ זהו מודלהרי ש

  22.אותה לאחר מעשה נסות לפענחול אליה ולא להגיב ,יעהלמנוע פשובראשונה 

מתייחסים סקי ואילו אחרים כאל מודל ע' שיטור מוכוון מודיעין' יש המתייחסים למודל

, במורכבות האיום, המודל תלוי בגודלו של הארגון יישומו של. ת ניהולפילוסופיאל אליו כ

בכל מקום בו  יישום המודל יהיה שונה ,אי לכך .פוליטית ובזמינות המשאביםבסביבה ה

 יכול, חרבכל רמה שתיּב, אימוץ המודל כמסגרת עסקית ופילוסופית, יחד עם זאת. יאומץ

 :שיטור מוכוון מודיעיןל מאפייני המודל   23.פת החוקם של גופי אכילשפר את יעילות

                                                 
20

 Jerry H. Ratcliffe, Intelligence Led Policing, p13. 
21

 Navigating Your Agency's Path to Intelligence-Led Policing,  p 1. 
22

 Angus smith, intelligence led policing: international perspectives on policing in the 21
st
 

century, p 1.  
23

 Navigating Your Agency’s Path to Intelligence-Led Policing, pp. 2-3.  

-219-



 שיטור קהילתי מוכוון מודיעין

 במחשבה תחילה

 חות מודיעיניים ואנליטיים מדויקים ורלוונטיים שהולמים את מטרותיו "הפקת דו

המבצעיות של הארגון ומתארים את אופיים והיקפם של האתגרים הניצבים בפני 

 .היחידות

 ית מבצעית שימוש בתוצרים מודיעיניים ואנליטיים לשם פיתוח אסטרטגיה ותוכנ

 .  לפתרון בעיות

  או השפעת האסטרטגיה  במטרה לבחון את ית ואחראיתקבע, מתמשכתהערכה

 .   ועריכת שינויים בעת הצורךהרלוונטיים אתגרים על ההתוכנית המבצעית 

  הרתמות של כלל המערכים המבצעיים במשטרה לפעילות מבצעית המבוססת

 .דיעיןעל אסטרטגיה ועל תוכנית מבצעית מוכוונת מו

 אום ציפיות ואתגריםיעם הקהילה לת ושיתוף פעולה החובה לקיים דיאלוג 

 .תחושת הביטחון והאמון הציבוריינת הרלבנטיות של המענה לולבח

פשיעה אינה נעשית ה ,על פי המודל, ראשית. עולות מספר מסקנותהללו בחנות המה

 יובילו בהכרחמאידך שיעה מוקדי פו מחד עבריינים רצידיביסטיםבאופן אקראי ולכן זיהוי 

 יםארגוני-פניםגורמים ולה בין שיתוף פע המודל מחייב, שנית. לירידה בשיעורי הפשיעה

מחייב התמקדות  המודל ,ולבסוף. הפשיעה שיעורי הורדתלצורך  ארגוניים-חוץו

בעבריינים ולא בעבירות בהתבסס על מחקרים המעידים כי מספר מועט של עבריינים 

 24.של עבירותמבצע מספר רב 

אנשי השטח והדרג , המעורבים כולל אנשי המודיעין למצד כל מחייב מאמץיישום המודל 

מבצעים , תוצרי מודיעין טקטיים אנשי המודיעין התהליך מחייב הפקתבעבור . הבכיר

יקדמו ערנות לנעשה בשטח ויספקו בסיס לתכנון , ואסטרטגיים שיתמכו בצרכים המידיים

 . ארוך טווח
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, על פי תפיסה זו. להפוך לאנשי איסוף טובים יותר, שטח מחויבים על פי המודלאנשי ה

, כלומר. מודיעיני פעיל גורם איסוףמהווה , ללא קשר למגזר אליו הוא שייך, כל שוטר

והקשב הארגוני כלפי הציבור המקומי לות הפלילית חלק מתפקידו הוא לתאר את הפעי

אנשי השטח  .בעלי משמעות מודיעיניתות ח"לרבות דו, בתא השטח שבתחום אחריותו

. מאידך, פועלים על פי הכוונה מודיעיניתו, מחד ,גורם איסופיכ על פי המודל שמשיםמ

אוריינטציה של סיכול עבר ל ,לאחר מעשהותגובה מאיסוף ראיות  מעברהתוצאה היא 

 .לצורך תמיכה במבצעים עתידיים ושימוש בואיסוף המידע הנחוץ ומניעה באמצעות 

לתוצרי אנשי המודיעין ו דורש מהדרג הבכיר מחויבות לתוצרייישום המודל , לבסוף

. המבצעיתהחברתית ואמינה של הסביבה  הערכת מודיעין אלה מספקיםתוצרים . השטח

כשהמשתנים  25.לאורה נגזרת חלוקת המשאבים בהתאם למסקנות ולסדרי העדיפויות

במרכז כחלק ממודל השיטור  הללו מצטרפים לנתונים הנובעים מהעמדת האזרח

 .הקהילתי יעילות האכיפה עשויה להשתפר

האסטרטגית המוגשת לדרג  הערכת המודיעיןהטקטית והן  מודיעיןה הערכתיצוין כי הן 

דרך אמצעים , החל ממקורות יומינטיים, הבכיר מחייבת סינתזה של כלל דרכי האיסוף

בהקשר (. Open Source-Osint)  ופתוחים לכלל זמיניםסיגינטיים וכלה במאגרי מידע 

שיאפשרו לנתח את , ישנה חשיבות הולכת וגדלה לפיתוח ולשילוב מאגרי מידע, זה

לרבות כריית מידע וניתוח , בשיטות ניתוח חדשניות, המידע המתקבל מכלל המערכים

  .רשתות חברתיות

בלתי משימת הניתוח הופכת להיות קשה עד כדי , הולך וגדלהמידע  היקףבו בעידן 

מקלות  ,חדשניותוממוחשבות ניתוח המידע באמצעות שיטות ניתוח , אי לכך. אפשרית

והן מבטיחות כי מידע חיוני  ,אדם שאיננה יכולה להיעשות עוד בידיעל מלאכת הניתוח 

 .  ומקבלי ההחלטות לא יחמוק מידי אנשי המודיעין
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 ישיטור מוכוון מודיעין אנליט -שימוש בחיזוי לצורכי משטרה
 

,  מחד, כנולוגיה ושיתוף מידעט, מידע נשען על מחקריםניתוחי השימוש המודרני ב

באזורי סיכון בהם ישנה הסתברות גבוהה לביצוע  תשמזהה ומתמקד ומסטטיסטיקה

שונה מהמודלים  השיטור המוכוון מודיעין אנליטי מודל , יחד עם זאת. מאידך, עבירות

והן ביכולת לזקק ולשלוף , ק המידע וברוחב הניתוחשנוסו לפניו שכן יתרונו הוא הן בעומ

אנליטי מסמן את מודיעין  כי שיטור מוכוון , אם כן, ניתן לומר. מידע רלוונטי ואופרטיבי

 .סוף התהליך לפיו יש למקד את עבודת אכיפת החוק בסיכול פשיעה ובמניעתה

אכיפת החוק  כולל אסטרטגיות וטקטיקות לשיפור המודעות המצבית של גורמי המודל

המודל נשען . באשר לאנשים ומיקומים עוד בטרם התרחשותה של הפעילות העבריינית

על מספר אלמנטים לרבות מערכות מידע משולבות שמציעות מגוון רחב של מידע על 

שימוש בטכנולוגיות חדישות , אנשים ומקומות המעורבים בפשיעה, דפוסים, פשיעהה

, ה מתמשכת של המערכת למניעת עיוותים בתפיסההערכ, לאיסוף מידע וניתוח מידע

 .26ועודשילוב זהיר של תוצרי מידע עם אנשי שטח 

מספר הולך וגדל של משטרות ברחבי העולם עושה שימוש במודל השיטור מוכוון 

מגוון רחב של מודלים לחיזוי שילוב של , למעשה, הוא המודל . האנליטיהמודיעין 

מדדים , מזג אוויר, שעות, ימים: כגון, ף על מידע עתידיהנשענים על נתוני עבר והווה וא

אירועים , ימי תשלום משכורות, לוחות זמנים של בתי ספר, מדדים כלכליים, פוליטיים

ערבויות ומידע , מעצרים, שיחות למוקד, כדיווחי פשיעה)ומידע מהמערכות המשטרתיות 

ולה המערכת לייצר מפה באמצעות נתונים אלה יכ. וכיוצא באלה( על אודות כנופיות

המשקפת את האזורים בהם ישנה סבירות גבוהה שתתבצע בהם עבירה במהלך חלון 

ותיו באשר לפריסת החלטבתובנות אלה מסייעות לפיקוד . זמנים של ארבע שעות

 27.המשאבים המצויים
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בדומה לנעשה בשיטור מוכוון , האנליטי מודיעיןאחד מיישומיו של השיטור מוכוון ה

. מערכתיים-שמשרת צרכי שיטור רב, (fusion centers" )המוקד המשולב"הוא , ןמודיעי

למפקדים , לחוקרים, מרכזים מעין אלו מעבירים מידע לשוטרי הסיור, לדוגמא, ב"בארה

פוטנציאל  ,סדר ציבורי היבטים צפויים של אירועיולבעלי תפקידים וגופים אחרים באשר ל

האנליסטים במוקדים יכולים . ופעילות עבריינית כנופיות, עבריינים, להפרות מנוחה

. לצורכי איסוף וניתוח מידעגלויים או ממודרים מאגרים כולל לחפש במאגרי מידע רבים 

, ניתוח מגמות, פשיעה ארגוניהם יכולים לחולל תוצרי מודיעין ולספק סקירות על , בנוסף

 28.במאבק בפשיעהק ועוד פרטי מידע אחרים לצורך הפצתם בין הגופים הלוקחים חל

המוקדים המשולבים מאגדים את המידע המתקבל ומעצבים תמונת מודיעין טקטית 

 . שמאפשרת העברת הוראות לאנשי השטח

 מקור המודל

בשנת . דרך עולם הקמעונות ההאנליטי הגיעמודיעין ההשראה למודל השיטור מוכוון ה

חוקרי . נקודות מכירהעשר שנים בכניתחה רשת וולמרט נתונים שנאספו במשך  2119

בשנת . מאפיינים ייחודיים של דפוסי קנייה לפני סופות הוריקן, בין השאר, החברה גילו

, ארלס בק'צ, לס'קיו יחד עם מפקד משטרת לוס אנג'כתבה הפסיכולוגית קולין מק 2114

שיטור "תחת הכותרת , The Police Chiefמאמר בכתב העת העוסק באכיפת חוק 

מה אנחנו יכולים ללמוד מוולמארט (: שיטור חזוי: תרגום מילולי)אנליטי  ודיעיןמוכוון מ

 "?ומאמזון על לחימה בפשיעה בתקופת מיתון

 

עבירות  ןרוב גניבות הרכוש ה. צרכניםכעבריינים ניתן להתייחס ל, קיו'על פי מק

קניית בעבור לעיתים  ,מהעבריינים מונעים על ידי הצורך בכסף חלק גדולו, מזדמנות

ניתן להבחין בעלייה , כאשר מחירי הסמים עולים, קיו'טוענת מק, כך למשל. מיםס

 . 29בעבריינות הרכוש

 

                                                 
28

 Intelligence led-policing: the new intelligence architecture, U.S. Department of Justice, 

Office of Justice Programs, Bureau of Justice Assistance, p. 9. 

29
 .92' עמ, 9000' נוב, פופולר סיינס, ניסוי סנטה קרוז, ומפסון'קאלי ת 
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מ לעבר תחנת "מ 4קיו באמצעות המודל את הירי באקדח 'בחנה מק ,במקרה אחר

קיו עבדה עם 'מק. 2101הגיוס של חיל הנחתים ומוזיאון חיל הנחתים באוקטובר 

שיוכל " צלףה לחשיפתמודל "ת הברית כדי ליצור לביטחון המולדת של ארצו משרדה

היה , היורה היה מקובע על מטרות צבאיותמאחר ו. ההבא פעםלחזות היכן יכה היורה ב

קיו התבסס על שני סוגי נתונים לצורך בניית 'הצוות של מק. צורך בהול לאתר את מקומו

, של כל מטרהמקרי הירי הקודמים ומידע גיאוגרפי מרחבי אודות האזורים : המודל

הצוות יצא . אקונומי של כל קהילה-תנאי השטח ואף המצב הסוציו, לרבות כבישי הגישה

מנקודת הנחה כי מאפייני המטרות הקודמות מאפשרות למנתחי פשיעה לזהות אזורים 

קיו יצרה מפות של האזורים המועדים 'מק. חדשים שעלולים להיות מועדים לפורענות

רוע הירי הבא התרחש לעבר לשכת הגיוס של משמר אי. ביותר לתקיפה עתידית

על אף שהמיקום נראה על פניו שונה . יניה'ווריג', החופים בבניין משרדים בוודברידג

באמצע . גבוההבסבירות פגיעה הניתוח אזורי בניין המשרדים עלה במסגרת , מקודמיו

י המודל "ה עשמופ מחוץ לפנטגון, נעצר היורה בבית הקברות בארלינגטוןאמנם יוני 

 .  30בעלי הסבירות הגבוהה ביותר כאחד מאזורי הפגיעה

 

 יתרונות המודל

, מרחבי-גיאוהסטטיסטי הניתוח לעומת המסורתי המיפוי הכדי להדגים את השוני בין 

. נבחנה סדרה של גניבות חלקי רכב, אנליטיהמודיעין הכפי שמתקיים בשיטור מוכוון 

נקודות 'לרבות באמצעות , מצעות מיפוי מסורתישורטטו והושוו בא ,האירועים מופו

סטטיסטי -הניתוח הגיאו, לעומת זאת. אירועי הפשיעה שהתרחשו בעבר  של' חמות

אפיין את המיקומים המקושרים לאירועי עבר ויצר מודל שמשלב מדדים סביבתיים עם 

בירות ו בעתיד עבאופן זה המודל יכול לזהות מיקומים דומים שבהם יתרחש. אירועי עבר

ם למניעת וגישה זו מאפשרת לגופי האכיפה לפעול באופן יז. כלי רכב של  גניבת חלקי 

 ,ת לשינויים סביבתיים ברמת המיגוןכולל המלצו ,עבירות ולהשפיע על מפת הפשיעה

לזהות , היכולת לאפיין את הסביבה. אבטחה וכדומההמצלמות , גדרותה, התאורה

ולעשות שימוש במודלים אלה במרחבים חדשים  גורמים המקושרים לאירועים ידועים

                                                 
30

 .92' עמ, שם 
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גורמי אכיפת החוק יכולים לעשות שימוש במידע . מובילים לתגובה המבוססת על מידע

  31.לדפוסי עבירות או לסדרת עבירות, זה למציאת פתרונות המתאימים לסוג עבירותה

 

מערכות הוא מייתר את הצורך של הפיקוד לבחון מספר רב של בכך שיתרונו של המודל 

אנליטי משתמש מודיעין שיטור מוכוון . מידע לצורך מתן מענה על תשובות ספציפיות

באופן דומה , כדי להעריך היכן סוגי פשיעה שונים יתרחשו  32באלגוריתמים

חות בצורה "מאפשר המודל להפיק דו, בנוסף. למטאורולוגים החוזים את מזג האוויר

היקף ולהפחית את , וך בכסף ובכוח אדםלחס, לספק מידע לשוטר בזמן אמת, פשוטה

 . המשטרתי הקריאות למוקד

 

 : לרבות, שימושיומגוון הצלחתו של המודל נובעת מ

 חיזוי זמן ומיקום אירועים עתידיים 

  יעברו על החוק ישובו וזיהוי אנשים שבסבירות גבוהה 

 הערכת סיכונים בתוך כותלי בית הכלא 

 שינויים עתידיים בשוקי הסמים 

  סדר ושינויים סביבתייםהפרות 

 פיצול בקרב הדרג הבכיר בארגוני פשיעה 

 מיקום מוקדי פשיעה 

 איתור קטינים המועדים לבצע עבירות אלימות 

 הערכת סיכונים של עברייני מין בקרב קטינים 

 איתור מוקדם של עבריינים מקצועיים 

 זיהוי קורבנות פשיעה לא מדווחת 

  זיהוי וניתוח של אירועי פשיעה 

  עבריינים סדרתייםנדידת 

 ותבניות התנהגותיות בפשיעה סדרתית ניתוח דפוסים 

  (מזג אוויר)ניתוח השפעות סביבתיות שאינן קשורות קשר ישיר לעולם הפשיעה 

                                                 
31

 Colleen Mccue, "Proactive Policing: Using Geographic Analysis to Fight Crime", 

Geography & Public Safety, Vol. 2 Iss. 4 (March 2011), pp. 4-5.   
32

 .אלגוריתם הוא סדרות מתקדמות של חישובים המשמשות לעיבוד וניתוח של מערכות מידע 
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 סיוע בתכנון סדרי עדיפויות של מקורות ומשאבים 

  (ניתוח רשתות חברתיות, אינטרנט, חות משטרתיים"דו)מיצוי מידע 

 חיזוי אירועי טרור 

 ול תנועה וקהלניה 

 ניהול מידע אודות אסירים משוחררים 

 

הרי , אקונומי ופשיעה-מצב סוציו, בעוד הספרות המקצועית קושרת בין עוני, כך למשל

אנליטי יכולים לחדד טענה זו  מודיעיןשהנתונים המופקים באמצעות מודל שיטור מוכוון 

קצות משאבים במוקדי גם על פי מיקומים גיאוגרפיים ולאפשר לגופי אכיפת החוק לה

בארצות הברית ניתן על פי חוק להפיק מידע על אודות , יתרה מזו. פשיעה עתידיים

אנשים שהסבירות כי יבצעו עבירות היא גבוהה באמצעות מידע הנאסף על אודות 

, לרבות כתובות מגורים, משוחררים על תנאי ועברייני מין מוכרים, משוחררים בערבות

בדרך זו ניתן להבחין בריכוזי . טיפול שמסומנים על גבי מפה מקומות עבודה ומרכזי

דוגמת גברים , רב יותר להמשיך בפעילותו הפלילית יעברייני עבר ולחזות למי ישנו סיכו

 33.נמלטים סדרתייםעבריינים חברי כנופיות ו, מובטליםבעלי רקע עבריני וצעירים 

אנליטי לא  ודיעיןר מוכוון מחשוב לציין כי יש לוודא שאסטרטגיית שיטו, בהקשר זה

אסטרטגיית . לאום וכיוצא בזה, גזע, גיל, אקונומי-תאפשר אפליה על בסיס מצב סוציו

לפעילות אינטנסיבית מול צעירים בשכונת מצוקה יכולה לגרום , למשל, שיטור זו המכוונת

משטרה ולהוביל להאשמות בדבר אפליה ובתגובה לירידה -להידרדרות ביחסי הקהילה

ה כחלק יש להרחיב את גבולות השיט, על מנת למנוע מצב זה. יטימיות המשטרהבלג

, כך שהמשטרה תפעל לשינויים בתנאים הסביבתיים של הקהילה, מהשיטור הקהילתי

זאת על מנת ליצור שיתופי פעולה בין הקהילה לגורמי המשטרה ולנסות לצמצם 

  34.התנגדויות לפעילות המשטרתית באזור

 

 

                                                 
33

 Tom Casady, "Police Legitimacy and Predictive Policing", Geography and Public 

Safety, Vol. 2 Iss. 4, March 2011, p 1.  
34

 Ibid, Ibid. 
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 מקרי בוחן -ן מחקר אנליטישיטור מוכוו

העניקה זרוע המחקר והפרויקטים של משרד המשפטים האמריקני מענק  2114בשנת 

ל מודל שיטור מוכוון מחקר לשבע יחידות משטרה במטרה שתהיינה חלוצות ביישומו ש

מונד 'יחידות משטרה קטנות יותר כמשטרת סנטה קרוז ומשטרת ריצ, בנוסף. אנליטי

 35.יקטים דומים בתמיכה קטנה יותרהחלו לעבוד על פרו

 

 מודיעין לס מיקמה עצמה במרכז העשייה לקידום שיטור מוכוון 'משטרת לוס אנג

משטרת לוס . UCLAאנליטי באמצעות כינון קשרים עם צוות חוקרים מאוניברסיטת 

תחזיות פשיעה . לס קיימה ניסוי בסדר גודל רחב לבחינת יעילות המודל'אנג

הוזרמו מספר פעמים ביום לדרג , האזורים שבשטחה 20-ד ממפורטות לגבי כל אח

עבור . הפיקוד שהשתמש בהן לצורך קבלת החלטות באשר לפריסת הכוחות בשטח

אפשרה הצגה רציפה של , בניידות ובכלל המצויהתוכנית המיפוי , שוטרי הסיור

בצירוף כתובות , ההסתברויות באשר לעבירות השונות המתרחשות באזוריהם

מידע שנאסף על ידי . אסירים לשעבר הגרים בסביבהמידע אודות  לדוגמא  ,ורקע

עדים וקורבנות הוזן אף הוא בזמן אמת למרכז העצבים , שוטרי הסיור מחשודים

 .הטכנולוגי

 

. זהשיטור ס הייתה מעוניינת לבחון את מודל ל'אין זה מפתיע כי משטרת לוס אנג

מייל רבוע עם  944בשטח של . אדםלס סובלת ממחסור חריף בכוח 'העיר לוס אנג

 מאפשרכלי חיזוי . סיור בלבד שוטרי 01,111ישנם , מיליון איש 9המונה אוכלוסייה 

 . לס להפיק יותר מכוח האדם המצומצם שברשותה'למשטרת לוס אנג

 

טענו כי הם יכולים לשנות את  UCLAמוהלר ומרטין שורט מאוניברסיטת ' ורג'ג

. ולנחש ניחוש מושכל לגבי העתידהעבר ירועי המשטרתית לגזור מא הנטייה

במאמר שכתב מוהלר נכתב כי זמן ומקום העבירה יכולים להעיד היכן ומתי סביר 

                                                 
"Predictive Policing is not 'Minority Report' at least not yet", 

<www.policeone.com/communications/articles/4941161-Predictive-policing-is-not-

Minority-Report-at-least-not-yet/>. 2 April 2012, 11:56. Lance Eldridge, 
35
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מוהלר ביסס את ניסויו על אלגוריתם ששימש . שעבירות יתרחשו בעתיד לבוא

המעבר מתופעה . סיסמולוגים כדי לחזות רעשי אדמה ואת רעידות המשנה שלהם

מודל מוהלר הסתמך על . שיצר מוהלר ית התאימה לנוסחאת חברתפיסית לפעילו

התפשטותן של מגיפות והבין כי המעבר מתופעה פיזית לפעילות חברתית ל חיזוי

מוהלר בחר בהתפרצויות לדירה וגניבות כלי . מתאימה גם בתחום אכיפת החוק

השוואה משום שנטייתן של עבירות אלה להתקיים על פי דפוסים גדולה יותר ב, רכב

פשעים אלו נוטים להתקבץ באשכולות ולהתפזר בצורה . לעבירות רצח ותקיפה

כאשר ישנה התפרצות , על פי מוהלר. דומה לרעידות משנה לאחר רעש גדול

אותה הדירה ודירות בסביבתה הקרובה בסיכון רב יותר להיות , לדוגמא, לדירה

  36.דומה או זהה" חוזר אפקט"תופעה זו מכונה . קורבן לפריצה בימים שלאחר מכן

 

הן מהמקום , האלגוריתם שניסח מוהלר מפיק מידע הן מהזמן בו התבצעה העבירה

בדרך זו . בו התבצעה העבירה והן מהמרחק והזמן המפרידים בין שני פשעים

אם התרחשו  , כך. הנוסחא אומדת את הסיכון של זעזועים עיקריים וזעזועי משנה

האירועים  1,111וקח בחשבון את הסדר של הרי שהמודל ל, אירועים 1,111

המידע המשני הרב מסייע באיתור (. וכן הלאה 9,447כפול  9,444כפול  1,111)

המודל , בפועל. בהם סביר שתתרחשנה עבירות המשנה, אזורי ההיתכנות הגבוהה

הנשען על מידע היסטורי ומידע מזמן אמת כדי  37נשען על אלגוריתם רקורסיבי

  38.עתידייםלחזות אירועים 

 

בחן מוהלר אלפי פריצות בעמק סן , לס'באמצעות המידע של משטרת לוס אנג

התוצאות היו מוצלחות לאין . 2119-2111לס במהלך השנים 'פרננדו בלוס אנג

 . שיעור ביחס לכל שיטה שהייתה קיימת עד כה

                                                 
36

Joel, Rubin," Stopping crime before it starts", Los Angeles Times, 21/08/2010 

<articles.latimes.com/2010/aug/21/local/la-me-predictcrime-20100427-1>. 04 April 2012, 

08:20.  
37

 . המערכת ממשיכה בעיצוב התחזית בזמן שמידע חדש מגיע 
38

 Kalee, Thompson, "The Santa Cruz Experiment: Can a City's Crime Be Predicted and 

Prevented?," <www.popsci.com/science/2011-10/santa-cruz-experimant?page=2>. 02 

April 2012, 15:01. 
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-יותר פשעים מהמפות ששימשו את שיטת ה 21-41%עלה כי המפות חזו בהצלחה 

CompStat.39   התוכנה חילקה את האזור למספר אזורי סיור שכל אחד מהם לא

עלה על מספר בניינים וחישבה באילו אזורים ישנה סבירות רבה יותר להתפרצות 

, מהאזורים 01%-בניסוי בו מוהלר הניח כי ישנם די שוטרים רק ל. ביום המחרת

במטרה לסכל  זיהה המודל במדויק את האזורים בהם השוטרים צריכים להימצא

היחס בין מספר השוטרים הנמוך מאד .כרבע מההתפרצויות שהתרחשו באותו היום

לאפשרות לפרוס אותם ביעילות תוך הפגנת בולטות ומקצוענות הינו המפתח 

 .להפעלת ובניית הכוח בצורה המיטבית בכל מודל של שיטור

 

  אחרי הוריקן קיו נתונים מהשבועות ש'הפיקה הפסיכולוגית קולין מק 2112בשנת

קיו גילתה שאחרי מזג אוויר סוער 'מק. יניה'וירג, מונד'עבור משטרת ריצ' איזבל'

אפשרה , גילוי נתון זה ומיפוי האזורים בסיכון גבוה. גברו התלונות על ירי אקראי

קיו 'מק.  98%-עד כי התלונות על ירי אקראי פחתו ב, למשטרה להתכונן בהתאם

ים מהם גורמי המשיכה שיגרמו לקונים להיכנס טענה כי כפי שקמעונאים בוחנ

כך ניתן לבחון מהם גורמי המשיכה המובילים , לחנויותיהם ולקנות את מרכולתם

היא בחנה מהם גורמי , באופן דומה. עבריינים לבצע עבירות בזמן ובמקום נתון

כיצד ניתן למקם את : דהיינו. המשיכה המובילים עבריינים לזירות העבירה השונות

 . כדי שימנעו קיום עבירות עתידיותמראש בצעי השיטור השונים אמ

 

  אנליטי בשנת המודיעין השיטור מוכוון המשטרת סנטה קרוז החלה ליישם את מודל

פיטורין של כעשירית משוטרי סנטה יישום המודל היה למעשה כורח לאור . 2101

. תושבים 1,111-למרות שאוכלוסיית העיר גדלה ב, (שוטרים 019מתוך  01) קרוז

כחלק ממאבקה בפשיעה החלה משטרת סנטה קרוז לעשות שימוש באלגוריתם 

מורכב שאפשר לחזות מתי והיכן הסבירות הגבוהה ביותר שיתרחשו עבירות וכיצד 

 . על השוטרים להתפרס על מנת למנוע עבירות אלה
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התוכנה במשטרת סנטה קרוז מדריכה את שוטרי הסיור להגיע אל אזורים 

משטרת סנטה . אים בסיכון הגבוה ביותר לפריצות לבתים ולגניבות רכביםשנמצ

. בהם לפחות ניידת משטרה אחת בתפקיד, קרוז חילקה את העיר לחמישה מרחבים

ות מועדות לפורענות מבחינת השוטרים מקבלים מידי יום מפות עם עשר נקוד

רים להקדיש על השוט. אזורים אלה הם האזורים האדומים של אותו היום -פשיעה

במפות המחולקות לשוטרים ישנה . זמן לאזורים אלו בזמן שאינם נקראים לאירועים

השעות , הסבירות שפשע יתבצע באזור הנתון באותו היום: סדרה של סטטיסטיקות

שבן הסבירות הגבוהה ביותר לביצוע העבירה והסבירות שהעבירה תהיה התפרצות 

   40.לבית וגניבת כלי רכב

 

שיטור מוכוון מחקר אנליטי , בראשם  CompStat-ומודל ה, לים אחריםבשונה ממוד

על יכולתם של בני אדם רק המודל אינו נשען , אי לכך. מכייל מידע בתדירות גבוהה

 41.לזהות דפוסים ולהפנות משאבים בהתאם

 28-תוך חודש מיום הפעלת התוכנית פחתו בסנטה קרוז מקרי עבריינות הרכוש ב

זהו נתון מרשים לנוכח עלייה של . 2101דש המקביל בשנת אחוזים יחסית לחו

. לא הופעלה התוכנית םבה ,2100ינואר ליוני החודשים בתקופה שבין  21%

המשמעות היא כי בחודש שלאחר הפעלת התוכנית נצפו תוצאות מרשימות באשר 

 42להורדת שיעורי פשיעת הרכוש

 

  משטרת שרלוט מקלנבורג(CMPD) ,711,111-של כ שבתחומה אוכלוסייה 

השתמשה אף היא במידע שברשותה על מנת לנסות ולמנוע עבירות , תושבים

האנליסטים ושוטרי היחידה חברו על מנת לשקף על גבי מפה את , הפיקוד. עתידיות

האזורים בהם ישנה הסבירות הגבוהה ביותר לביצוע עבירות במהלך חלון זמן של 

 . ארבע שעות

 

                                                 
40

 .99' עמ, 9000' נוב, פופולר סיינס, ניסוי סנטה קרוז, ומפסון'קאלי ת 
41

 Erica, Goode, "Sending the police before there's a crime", NY Times, 15/08/11, 

<www.nytimes.com/2011/08/16/45/16police.html>. 04 April 2012, 09:32.   
42
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תהיה כך ש, הסיור באמצעות מחשוב הניידות נתונים אלה הועברו לשוטרי

במקום לפנות אל האנליסט ולבקש , שוטרי הסיור לשלוף נתונים מהניידתבאפשרות 

באמצעות מחשוב הניידות יכלו שוטרי הסיור לצפות בנתוני אזור ספציפי או . מידע

המערכת אפשרה לאחראי המשמרת לתקשר עם שוטריו , בנוסף. בנתוני המחוז כולו

לרבות מידע על אודות כלי הרכב הגנובים , תמונות וקטעי וידאו, עות הודעותבאמצ

וטרי הסיור יכלו לדעת מה עליהם לחפש בדרך זו ש. החשודים ומאפייני הגנבים

המערכת הממוחשבת סיפקה מידע על אודות אנשים הדרושים . במהלך המשמרת

מחשוב , כמו כן. נילרבות תמונות ומידע עדכ, לחקירה או עבריינים רצידיביסטים

קריאות למוקד עודכנו מידי רבע . הניידות אפשר מעקב אחר עבירות בזמן אמת

יישום מחשב זה אפשר לשוטרי הסיור . שעה ופעילות עבריינית עודכנה מידי שעה

ת הנעשה במשמרת הקודמת לבחון א, לפקח על הנעשה באזור עליו הם אחראים

בראש יישומי .  םמשמרתבמהלך חשו לו עבירות עליהם לצפות שיתרולבחון לא

המחשב עמדה היכולת של שוטרי הסיור לראות היכן ומתי ישנה סבירות גבוהה 

  43.כך שיוכלו להתכונן למניעתן, שעבירות מסוימות יתבצעו

 

הווה ועתיד הוערכו ונשקלו במשטרת שרלוט מקלנבורג על פי מגוון , נתוני עבר

ה לתקופות זמן תוך הצבעה על דפוסי וערך בחלוקההמידע . מודלים של חיזוי

מדדים , מדדים פוליטיים, מזג אוויר, שעה, יום, מיקומים פיזיים, מוטיבים, פשיעה

אירועים מיוחדים וכיוצא , ימי תשלום משכורות, לוחות הזמנים בבתי הספר, כלכליים

לנהל באופן יעיל יותר את  אפשרובפריסת משאבים נכונה ו סייעוהתובנות . באלה

 .השונים ומי האחריותתח

הכניסו האנליסטים אל תוך המערכות גם מידע אופרטיבי , נוסף על המידע החיצוני

פרטי , מעצרים, שיחות למוקד, דיווחי פשיעה, פליליים תיקיםמידע מ, לרבות

 . וכיוצא באלה מידע על כנופיות, ערבויות, יניםעברי

ערכות מידע לצורך מתן באופן זה המודל ייתר את הצורך לבחון מספר רב של מ

הפיק מידע לשוטרי , חות"פישט את אופן הפקת הדו, מענה על תשובות ספציפיות
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 Charlotte Mecklenburg Police Department 2010 Annual Report, p8.  
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והפחית את הקריאות , בכוח אדם ובתקציב, חסך במשאבים, השטח בזמן אמת

  44.למוקד

 

ירדו שיעורי הפשיעה המדווחת בשרלוט מקלנבורג דרמטית והם , בעזרת המודל

אנליטי יחד עם מודיעין השילוב של שיטור מוכוון . 0478הנמוכים ביותר מאז שנת  

גימלאי משטרה באזורים וסיוע מהישענות , CompStatבראשם )יישומים נוספים 

הקמת יחידות מיוחדות האחראיות על עברייני אלימות ורכוש , מוגדרים

, אלימות)הביא לירידה משמעותית בשיעורי הפשיעה בכל התחומים ( רצידיביסטים

למעט עבירות רצח ( גניבות והצתות, פריצה לבתים, גניבת רכב, תקיפה, ודש, אונס

ירידה משמעותית זו היא הירידה העקבית הראשונה . ששיעורן עלה במידה מועטה

נתון זה משמעותי במיוחד נוכח .  מאז שנות השבעים( כ"של שלוש שנים סה)

 .  העלייה החדה בגודל אוכלוסיית שרלוט מקלנבורג

 

 איש בשרלוט מקלנבורג 011,111-יחס לעבירות ב

 אחוזי שינוי 8101 8112 8112 

 (שנים 3)

  887,417 888,728 841,844 אוכלוסיה

- 21.0% 8.4 8.2 01.7 רצח

- 09.4% 24.8 27.9 29.8 אונס

- 91.4% 221.9 210.4 274.8 שוד

- 24.2% 217.4 281.0 978.2 תקיפה חמורה

- 22.2% 0048.0 0211 0117.2 פריצה

- 29.4% 2401.4 2242.4 2772 גניבה

- 11.2% 292.0 924 478.8 גניבת כלי רכב

- 27.8% 20.2 22.9 92.8 הצתה
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עבירות 

 אלימות

422.1 822.2 424.4 22.0% -

- 28.2% 9974 8489 4082.7 עבירות רכוש

- 28.4% 1002.1 1444.2 8141.2 כ"סה

 

 

 י  מוכוון מודיעיןמודל שיטור קהילת – רפורמה ומודרניזציה

השינויים הם תולדה של רפורמה בארגון מעלה את השאלה האם  יםשינויהדיון בהטמעת 

ות חסיהתיה .צדדים של אותו המטבעשני בלמעשה מדובר . או של מודרניזציה בלבד

המוגזמת חיובית ה בדומה להתייחסות, שגויה מעיקרהלכל מה שנעשה בעבר  השלילית

לב פילוסופיות המש מודל רק אם יפותח יושגוסף מהערך ה. נידששהינו עדכני וחלכל מה 

 .עם מודלים חדשנייםשיטור קיימות 

 

תוך הוספת הנדבך , השילוב בין מודל השיטור הקהילתי למודל שיטור מוכוון מודיעין

מהווה קפיצת , האנליטי ודיעיןהמשמעותי של מודרניזציה של כלי הניתוח באמצעות המ

המתייחסת לצרכי הקהילה מחד ולמאפייני הפשיעה מאידך וכל  דרך המשלבת רפורמה

השילוב של מודל . זאת באמצעות כלי ניתוח מתקדמים מחזית הטכנולוגיה האנליטית

תוך התייחסות לצרכי הקהילה , שיטור מוכוון מודיעין החותר למניעה וליוזמה משטרתית

ורי הפשיעה והן וגיוסה המעשי לפעילות המשטרתית ייתן מענה הן להפחתת שיע

הגיוס של הציבור לפעילות המשטרתית נעשה כיום . להגברת האמון הציבורי במשטרה

הנדבך הנוסף שיש . בדגש על פעילות מתנדבים בשרות המשטרה, בדרכים שונות

ניתוח אנליטי יעיל יותר  באופן שיאפשר, לפתחו הוא גיוס הציבור כמקור למודיעין ונתונים

 ת הפשיעהשל סביב
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 יכום ס

הגישה ההוליסטית של שיטור מוכוון מודיעין אנליטי בוחנת את הסביבה באמצעות מגוון 

במאמץ להיטיב להבין את האזור ואת העבריינות , רחב של נתונים ממקורות מגוונים

כך נוצר מענה מעמיק ובעל השפעה ארוכה ויסודית יותר בהשוואה . המאפיינת אותו

ן הבעיות או בגישת ניתוח נתוני המחשב דוגמת למענה המידי הניתן בגישת פתרו

Compstat . גם מודל השיטור הקהילתי מספק מענה נקודתי לפרקי זמן קצרים

 . ובמשמעות טקטית

 

'  החלון השבור'מגוון הגישות השונות של השיטור דוגמת המודל לפתרון בעיות ומודל 

הגויות העברייניות אמנם זכו להצלחות אך יש לתת את הדעת על כך שהפשיעה וההתנ

, הגלובליזציה, השילוב בין איומי הטרור. עברו שינויים משמעותיים בחלוף השנים

הניידות והתחבורה הפכו את העולם לקטן יותר עבור העבריינים , השינויים הטכנולוגיים

ממדי הזמן והמרחב כבר כמעט ואינם מהווים . אך גדול מאוד עבור רשויות האכיפה

 .ירותמגבלה בביצוע עב

 

במציאות זו תפיסות השיטור המסורתיות שהיו עדכניות ורלוונטיות במהלך ארבעים 

הדגש הינו שמודל השיטור הקהילתי . השנים האחרונות כבר אינן מתאימות בעידן החדש

-את השיטור הקהילתי או את ה, מכוון המודיעין אינו מחליף את המודל לפתרון בעיות

Compstat . גישה המרחיבה את ההתבססות על מגוון כלי האיסוףהרציונל הוא לאמץ ,

בחברה ובתרבות לצד , בקהילה, העיבוד והניתוח המודיעיניים תוך התמקדות בסביבה

בחינת העבריינים ובמבצעי העברות ולאו דווקא בחינת העבירות ותופעות הפשיעה 

 .עצמן

 

ותר ולטווחי זמן השיטור הקהילתי מכוון המודיעין האנליטי עשוי לספק מענה יעיל י

השילוב בין יכולות מודיעיניות אסופיות במרחב הממשי  45.ארוכים ואסטרטגיים יותר
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תוך שילוב של כלי מחקר , ובמרחב הוירטואלי כאמצעי למיפוי פשיעה ופעילות מניעה

לבין , אופני הפשיעה ויאפשרו פעילות יזומהאנליטיים שיאפשרו הבנה מעמיקה יותר של 

קהילתי ובראשם הענות לצרכי הציבור ושיתופו במלאכת איסוף מרכיבי השיטור ה

הוא פתרון שיאפשר פעילות אפקטיבית נגד תופעות פשיעה מחד , הנתונים והמודיעין

 .והגברת האמון של הציבור במשטרה מאידך
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